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វិិទ្�យាល័័យប្រា��យថឹឹន 
(BRIGHTON 
SECONDARY 
COLLEGE)
សូមសាាាគ្គមន៍មកូកាន់វិទូាយាល័យប្រាាាយថឹឹន (BRIGHTON SECONDARY COLLEGE)

បានប់សៀ�ើ�ត៌សៀ���សៀ�ឆំ្នាំ� 1955 វទិ្យាាល័័យរប់�់សៀយ��គឺឺជាវទិ្យាាល័័យរដ្ឋឋ ដែដ្ឋល័ប់សៀម្រា�ៀន �ិ�សម្រាប់ុ�ម្រា�ី ចំ�នួន ជិិត៌ 1300 នាក់ ់ពី័ថំ្នាក់ទ់្យាី 7 ដ្ឋល់័ ទ្យាី 12 
សៀ�យមានម្រាប់វត៌តិ ម្រាប់ក់ប់សៀ�យ សៀមាទ្យាន ភាព័ក់ំ��ការប់សៀម្រាើ��ហគឺើនស៍ៀប់សា        យ (Bayside) រប់�់សៀយ��និ�ការ សៀ�ើ��មាហរណក់ើមប់ញូ្ចូ� ល័�ិ�ស   
ប់រសៀទ្យា�សៀ�ក់ំ��សាលាសៀរៀនរប់�់សៀយ��។

វទិ្យាាល័័យម្រាបាយថឹឹន (Brighton Secondary College) ខិិត៌ខិ�អភិវិឌ្ឍឍយ�វជិនដែដ្ឋល័មាន ការសៀម្រាត៌ៀើខិួួន យ៉ាា � ល័អ �ម្រាមាប់ ់អនាគឺត៌ ។ សៀ�ក់ំ��
ព័ិភិព័សៀលាក់ដែដ្ឋល័មានទ្យា�នាក់ទ់្យា�ន�យ៉ាា �ជិិត៌�ំិទ្យាធ �ិ�សទាំ��ឡាយ ចាំ�បាចំ ់ម្រាត៌ូវមានចំ�សៀណះ ដឹ្ឋ� ើ�ល័�ឋ ន អ�ពី័ ម្រាប់សៀទ្យា� ខិួួនឯ� ប់ា�ដែនតក់ម៏្រាត៌ូវមាន  
�ើត៌ថភាព័ យល់័ដ្ឋឹ� និ�គិឺត៌ជាល័ក់ខណៈ�ក់ល័ផ�ដែដ្ឋរ។ សៀយ���សៀម្រាើចំសៀ�ល័សៀ�សៀនះបាន សៀ�យការ សៀរៀប់ចំ�រចំនា�ើ័ន័ធនៃនការ�ិក់ាសៀរៀន ��ម្រាត៌
និ� ប់សៀ�ើ�ត៌ប់រយិ៉ាកា� ើយួ តាើ ដែប់ប់ អនតរជាតិ៌ ។

សៀយ��សាើ គឺើន�ិ៍�សើក់ពី័ជិ��វញិព័ិភិព័សៀលាក់ និ�មានសៀមាទ្យាន ភាព័ក់ំ��ការផដល់័ជិ�ន ព័ួក់សៀគឺ តាើរយៈក់ើមវ�ិី �ិក់ាដ្ឋ ៏ល័អ ឥត៌ សៀ�ូះ ន�វការប់សៀម្រា�ៀន
ដែដ្ឋល័មានគឺ�ណភាព័ខ័ិ�់ ន�ិឱកា�សៀម្រា�ក់ើមវ�ិ�ិីក់ាជាសៀម្រាចំ�នសៀផស�សៀទ្យាៀត៌ សៀ�យមាន ឱកា� ល័អ ប់�ផ�ត៌ សៀដ្ឋ�ើីកួីាយជាព័ល័រដ្ឋឋ�ក់ល័ពិ័ត៌ ម្រាបាក់ ដ្ឋ ។ 

សៀយ��គឺឺជាសាលាសៀរៀនើយួដែដ្ឋល័ផដល់័ត៌នៃើួ និ�សៀ�រព័វប់ី�ើទ៌ាំ��ឡាយើក់ពី័ជិ��វញិព័ិភិព័សៀលាក់។ ការអភិវិឌ្ឍឍយ�វជិនសៀដ្ឋ�ើីសីៀ�ើ�ឲ្យយព័ួក់សៀគឺមាន   
ការសៀម្រាត៌ៀើខិួួនយ៉ាា �ល័អ សៀដ្ឋ�ើីសីៀ�ះម្រាសាយប់ញ្ហាា  ម្រាប់ឈើនានា គឺឺជាអភិយ័ឯក់�ិទ្យាធិ  និ� សៀប់�ក់ក់ើមរប់�់សៀយ��។

សៀ�យសៀ�ចំក់ដី សៀ�រព័ អ�ពី័ខិំ� �

 លោកូ R ICHARD MINACK 
នាយកូ
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ហេាត៌�អីុជ្រើាើសរើើសយកូ
វិទូាយា ល័ យ ប្រាាាយថឹឹន 

ឋប់នុយភណ្តុះឌ
ឋប់នីយភិណឌ រប់�់សៀយ��មានល័ក់ខណៈល័អឥត៌ សៀ�ូះ 

និ�រើួប់ញូ្ចូ� ល័ ប់ណ្ណាា ល័័យ ដែដ្ឋល័មាន �នធាន�ើ �ីរដែប់  ប់
ើជិឈើណឌ ល័�ិល័ីៈវនិាដ្ឋក់ើម  ើជិឈើណឌ ល័ �ិល័ីៈ 
ទ្យា�សនីយភាព័  ប់នទប់អ់ាជិីព័ការងារ ព័ហ� ក់ីឡា   �ឋ   ន 
និ �      តារា� ហ�ក់គីឺ  /វាយក់�នបាល់័។ ជា� សៀនះ  សៀ� សៀទ្យាៀត៌ 
សៀយ��មានអ�រវទិ្យាាសាស្រ្ត�ត ប់សៀចំូក់វ ិទ្យាា    និ��ិល័ីៈ ដ្ឋ៏
ទ្យា�សៀន�ប់  ផ�ដែដ្ឋរ  ដែដ្ឋល័ម្រាត៌ូវ�ក់ស់ៀ�ម ះ  យ៉ាា  �    ម្រាតឹ៌ើ ម្រាត៌ូវថ្នា

ើជិឈ ើ ណឌ    ល័�វនី��ី និ�អ�រ VCE។ 

មជ្ាឈមណ្តុះឌលភាសាអង់គេេាស
ើជិឈើណឌ ល័ភាសាអ�ស់ៀគឺួ�សៀ�ក់ំ��ប់រសិៀវណ    

សាលា សៀរៀន  រប់�់សៀយ�� ជិួយ��ម្រាទ្យា�ិ�សអនតរជាតិ៌ថឹមី ៗ
ឱយ សៀ�ើ� �មាហរណក់ើម  យ៉ាា �រល័�នចំ�ល័សៀ�ក់ំ��ក់ើមវ�ិី
�ើមតា ។   ក់ើមវ�ិី�ិក់ាពិ័សៀ��ដែដ្ឋល័មានរយៈ សៀព័ល័ 

20 �បាដ ហ៍  ផដល់័ជិ�ន�ិ�សថឹមី ន�វឱកា �  អភិវិឌ្ឍឍភាសា
អ�ស់ៀគឺួ� រប់�់  ពួ័ក់សៀគឺ ើ�នសៀព័ល័ព័ួ ក់ សៀគឺ  ចំ�ល័រើួជាើយួ

�ិ�សសៀផស � សៀទ្យាៀត៌។

សកូមមភាព័ក្រៅាាកូមមវិធុីសិកូាសា
សៀយ��ផដល់័សៀ�វា�ម្រាមាប់ច់ំ�ណ�ច់ំ�ណ� ល័ចិំត៌តសៀផស�ៗ�ំ
សៀ���សៀម្រា�ថំ្នាក់ស់ៀរៀន។ �ិ�សមានឱកា�ចំ�ល័រើួក់ំ��
ការសៀរៀនសៀល័�ត៌ស្រ្តនត ីម្រាក់ុើកី់ឡា ការផលិ័  ត៌    សៀរឿ�សៀលាខ ន
ការ�ិក់ា�ិល័ីៈ   និ�ម្រាក់ុើ�ិក់ា កិ់ចំូការ�ិក់ាសៀ�ឯ

ផទះ  ។ ការម្រាប់កួ់ត៌កី់ឡាអនតរ សា  លា សៀរៀន ការសៀបាះជិ��រ� �តា ើ  
ក់ម្រាើ ិត៌ ថំ្នាក់ ់ន�ិដ្ឋ� សៀណ�   រ  ក់ើានត  សៀម្រាចំ�នម្រាប់សៀភិទ្យាសៀផស�ៗ�ំ ។

ប់ទូព័ិសោធីន៍អូស្ត្រាាាាលុព័ិត៌ប្រាាាកូដ
�ិ�សអនតរជាតិ៌រប់�់សៀយ�� មានឱកា�សំាក់ស់ៀ�
ជាើយួ    ម្រាគួឺសារ ជិនជាត៌ិ អ�ស្រ្តសាត លី័។ �ិ�សប់�សៀព័ញ 

ការងារ និ��ិក់ាសៀរៀន��ម្រាត៌ដ្ឋ�ចំ�ិ�សក់ំ��ម្រា�កុ់ទាំ��
សៀ�ក់ំ�� ថំ្នាក់ ់សៀរៀន និ�សៀ�ក់ំ�� ដ្ឋ�សៀណ� រក់ើានត តាើ

ើ�ខិវជិាា  ដែដ្ឋល័ជិ�រ� ញ ការសៀ�ើ��មាហរណក់ើម ពួ័ក់   សៀគឺ ចំ�ល័
សៀ�ក់ំ���ហគឺើនរ៍ប់�់សៀយ��។ ព័ួក់សៀគឺនឹ�ម្រាត៌ូវនា�សៀ�ើ�
ដ្ឋ�សៀណ� រក់ើានតដែប់ប់វប់ី�ើស៌ៀ�ជិ��វញិទ្យាីម្រាក់ុ�ដែើល័ប់ន៊ 
និ�ម្រាត៌ូវប់សៀម្រា�ៀន ព័ីម្រាប់វត៌តិ  និ� ទ្យា�សៀនៀើ ទ្យាមួាប់ ់អ�ស្រ្តសាត លី័។

(BRIGHTON 
SEC ON D A R Y 
COLLEGE)
ទូតុាំំង   
ម្រាបាយថឹឹន (Brighton) �ិថត៌សៀ�ក់��ំ�ងាើ ត៌ស់ៀប់សាយ (Bayside) ដ្ឋម៏្រា��់សាអ ត៌ ដែដ្ឋល័�័ក់ត ិ�ើប់�ផ�ត៌�ម្រាមាប់�ិ់�សអនតរជាត៌ ិកំ់��ការដែ�ើ�យល់័ 
អើី ៗ ម្រាគឺប់យ់៉ាា �ដែដ្ឋល័ ទី្យាម្រាក់ុ�ដែើល័ប់ន៊អាចំផដល់័ជិ�ន។ ការម្រាបាម្រា�័យទាំក់ទ់្យា�ជាើយួ និ�ការ សៀ�ើ��មាហរណក់ើមចំ�ល័សៀ�ក់ំ���ហគឺើនើ៍�ល័�ឋ ន
ម្រាត៌ូវបានជិ�រ�ញសៀល័�ក់ទឹ្យាក់ ចិំត៌ត �ួ�� ប់�ផ�ត៌ និ�អាចំសៀ�ើ�សៀ�បានសៀ�យសារដែត៌ទី្យាតា�� ពិ័សៀ� �រប់�់សៀយ��។
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វិទូាយាល័យរប់ស់យើើង
ចកូុ�វិស័យ
វទិ្យាាល័័យម្រាបាយថឹឹន (Brighton Secondary College) គឺឺជាទ្យាីក់ដែនួ� ម្រាប់ក់ប់សៀ�យ ��វត៌ថិភាព័ ដែដ្ឋល័ �ិ�សទាំ�� អ�់ មាន ឱកា�  �សៀម្រាើ ចំ
បានន�វភាព័ល័អឥត៌សៀ�ូះ ផ្ទាទ ល់័ខិួួន តាើរយៈកិ់ចំូ�ហម្រាប់តិ៌ប់ត៌តិការសៀ�យដែផអក់សៀល័� ការសៀ�រព័ �មានចំិត៌ត និ� ��ចំូរតិ៌ភាព័។ 

បេាសកូកូមម
សៀប់�ក់ក់ើមរប់�់សៀយ��សៀ�វទិ្យាាល័័យម្រាបាយថឹឹន (Brighton Secondary College) គឺឺអភិវិឌ្ឍឍព័ល័រដ្ឋឋ �ក់ល័ ដែដ្ឋល័មាន ការ សៀម្រាត៌ៀើ ខិួួន    យ៉ាា  � ល័អ  
�ម្រាមាប់អ់នាគឺត៌។

សៀយ��ខិិត៌ខិ�ជិួយយ�វជិនឲ្យយមាន�ើត៌ថភាព័ម្រាគឺប់ម់្រា�នស់ៀដ្ឋ�ើីអីភិវិឌ្ឍឍខិួួនឯ� និ�ចំ�ល័រើួ ចំ�ដែណក់ជិួយដ្ឋល់័ព័ិភិព័��សៀម្រា� សាលាសៀរៀន ។  សៀយ��អន� វ ត៌ត 
ក់ិចំូការសៀនះ សៀ�យប់សៀ�ើ�ត៌ព័ល័រដ្ឋឋដែដ្ឋល័មានទ្យា�នួល័ខិ��ម្រាត៌ូវ   មាន�មានចិំត៌ត ដែដ្ឋល័ ព័ួក់សៀគឺ  សៀចំះ ប់ត៌ ់ដែប់ន ជា អំក់ �ិក់ា សៀរៀន��ម្រាត៌សៀព័ញើយួជិីវតិ៌   
និ�ជា អំក់មានការគិឺត៌ម្រាតិ៌ះរះិ។ 

គ្គ�ណ្តុះ ត៌ម្លៃេា
ការគោរព័
• សៀយ��ម្រាប់ម្រាពឹ័ត៌តចំ�សៀ�ះអំក់ដ្ឋនៃទ្យា ដ្ឋ�ចំដែដ្ឋល័សៀយ��ចំ�ឲ់្យយអំក់ដ្ឋនៃទ្យា

ម្រាប់ម្រាពឹ័ត៌តចំ�សៀ�ះសៀយ��។

• សៀយ��មានសៀមាទ្យាន ភាព័ និ�សៀ�រព័ចំ�សៀ�ះខិួួនឯ� និ�ើជិឈ�ឋ ន
ជិ��វញិ សៀយ��។

• សៀយ��ទ្យាទ្យាួល័យក់ និ�ទ្យាទ្យាួល័សាា ល់័ ចំ�សៀ�ះ ភាព័ ខិ��ដែប់ួក់�ំ    
និ�ភាព័ចំម្រាើុះ។

ឧត៌តមភាព័
• សៀយ��ខិិត៌ខិ�ម្រាបឹ់�ដែម្រាប់��សៀម្រាើចំឲ្យយបាន�ើទិ្យាធផល័ល័អប់�ផ�ត៌ក់ំ��

ការត៌�៊�ទាំ��អ�់។

• សៀយ��មានសៀមាទ្យានភាព័ចំ�សៀ�ះអើីដែដ្ឋល័សៀយ��សៀ�ើ�។

• សៀយ��ទាំញយក់ម្រាប់សៀយ៉ាជិនឲ៍្យយបានសៀម្រាចំ�នប់�ផ�ត៌ពី័ឱកា�
ទាំ��អ�់ដែដ្ឋល័សៀយ��ទ្យាទ្យាួល័បាន។

ការចង់ចេះា�ចង់ ដឹង
• សៀយ��ខិិត៌ខិ�ត៌�៊�សៀដ្ឋ�ើីទី្យាទ្យាួល័បានការយល់័ដ្ឋឹ�។

• សៀយ��ជិ�រ�ញសៀល័�ក់ទឹ្យាក់ចិំត៌តការ�ិក់ាសៀរៀន��ម្រាត៌តាើរយៈ
ការម្រាសាវម្រាជាវរ�ក់រក់។

• សៀយ���ួរ��ណួរ និ�ដែ�ើ�រក់ដ្ឋ�សៀណ្ណាះម្រាសាយ។

ស�ចចរិត៌ភាព័
• សៀយ��សៀ�ើ�ជាមូា�់សៀល័��ក់ើមភាព័រប់�់សៀយ�� និ�សាើ គឺើនើ៍តិ៌  

ដែក់ ល័ើអ សាថ ប់នា។

• សៀយ��អន�វត៌តតាើប់�ណ�រប់�់សៀយ��។

• សៀយ��សៀសាម ះម្រាត៌� ់និ�មានត៌មួាភាព័។

ការងារជាក្រុា�ម
• សៀយ��ដែចំក់រ �ដែល័ក់ចំ�សៀណះដ្ឋ�ឹ  ន�ិសៀម្រាប់�ម្រាបា�់ក់មួា��រើួ រប់�់សៀយ� �     ។

• សៀយ���ហការជាើយួអំក់ដ្ឋនៃទ្យាសៀឆ័្នាំះសៀ��សៀម្រាើចំសៀ�ល័សៀ�រើួ។

• សៀយ��សៀជិឿជាក់ថ់្នាើន��សម្រាគឺប់រ់�ប់មានទ្យា�នួល័ខិ��ម្រាត៌ូវក់ំ��ការរើួ
ចំ�ដែណក់។

សមានចិត៌ត
• សៀយ��យក់ចិំត៌តទ្យា�ក់�ក់ច់ំ�សៀ�ះត៌ម្រាើូវការរប់�់អំក់ដ្ឋនៃទ្យា។

• សៀយ��ព័ាយ៉ាើដែ�ើ�យល់័ព័ីត៌ម្រាើូវការរប់�់�ហគឺើន៍
សាលាសៀរៀនរប់�់សៀយ��។

• សៀយ��សាដ ប់ស់ៀដ្ឋ�ើីដីែ�ើ�យល់័។
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ប្រាាាយថឹឹន  បេាសាយ កូន�ង
ទូុក្រុា�ងម៉ែាលប់៊ន
(BRIGH T  O N , BAYSIDE IN MELBOUR N    E )
វទិ្យាាល័័យម្រាបាយថឹឹន (Brighton Secondary College) មានទី្យាតា���ថិត៌សៀ�ក់ំ���ងាើ ត៌ ់ម្រាបាយថឹឹន��សៀក់�ត៌ (Brighton East) សៀ� ក់ំ� �   ត៌�ប់ន ់
Bayside ដ្ឋម៏្រា��់ប់�ម្រាព័� និ��ថិត៌សៀ�ចំមាា យ 12 គីឺ��ដែើាម្រាត៌ពី័ទ្យាីម្រាក់ុ�ដែើល័ប់ន៊។ ម្រាបាយថឹឹន (Brighton) គឺឺជា�ងាើ ត៌ជ់ាយ ម្រាក់ុ� ដ្ឋ�៏ដ�ក់�ដើភដែដ្ឋល័
មានអ�រម្រាប់វត៌តិសាស្រ្ត�ត  និ�ល័�សៀ��ឋ ន ម្រាប់ណិត៌ ដែដ្ឋល័ �ថិត៌សៀ� ដែក់ីរ សៀ�ំរ។ 

ទេាសចរណ្តុះ៍
សៀ�ំរ�ើ�ម្រាទ្យា Dendy Street ដែដ្ឋល័�ថិត៌សៀ���ត៌ �ី��ងាើ ត៌ម់្រាបាយថឹឹនក់ណ្ណាដ ល័  (Middle Brighton) ដែដ្ឋល័មាន ប់នទប់�់�ត៌ ទឹ្យាក់ ចំម្រាើុះ ព័ណ៌ចំ�នួន 
82 ប់នទប់។់ ប់នទប់�់�ត៌ទឹ្យាក់ទាំ��សៀនាះ គឺឺជាភាព័ទាំក់ទ់ាំញ�ួ��ជា�សៀគឺប់�ផ�ត៌រប់�់ទ្យាីម្រាក់ុ�ដែើល័ប់ន៊។ សៀ�ភាគឺ��សៀល័�សៀ�ំរប់នតិចំសៀ�ក់ំ���ងាើ  ត៌ ់St. 
Kilda សៀយ��មានសៀ�ំរ St. Kilda ដ្ឋម៏ាន ម្រាប់ជាម្រាបិ់យភាព័ និ��ួនក់ើានត Luna Park។ ការសៀ�ើ�ដ្ឋ�សៀណ� រតាើរថឹអគឺាិ�នីសៀល័�ផួ�វ ដែដ្ឋ ក់  ក់ំ��រយៈសៀព័ល័
ខិួីព័ីវថិឹី St. Kilda សៀ���សៀល័� នឹ�នា�អំក់សៀ�ដ្ឋល់័ សៀប់ះដ្ឋ�� នៃន ទី្យាម្រាក់ុ� ដែដ្ឋល័អំក់នឹ�សៀ��ញវចិំិម្រាត៌សាល័ជាតិ៌នៃនរដ្ឋឋវកី់ត៌�សៀរៀ ើហាម្រាព័ះ វ ិហា រ St. Paul 
និ�វថិឹី Flinder’s។ ការសៀដ្ឋ�រក់ំ��រយៈសៀព័ល័ខិួី  នឹ�នា�អំក់សៀ�ដ្ឋល់័�ួន Royal Botanic និ�ប់�ជិនីយសាថ ន អន��ាវរយី។៍ �ងាើ ត៌ក់់ីឡាល័��ប់់
ព័ិភិព័សៀលាក់រប់�់ទ្យាីម្រាក់ុ�ដែើល័ប់ន៊ ក់�៏ថិត៌សៀ�ដែក់ីរសៀនាះផ�ដែដ្ឋរ។ ទី្យាសៀនះមានទី្យាលានម្រាគីឺក់ខិិត៌ដែើល័ប់ន៊ (MCG) មានភាព័ល័ីលី័ា ញ  ជាល័ក់ខណៈ
អនតរជាតិ៌ ដែដ្ឋល័កី់ឡាបាល់័ឱប់អ�ស្រ្តសាត លី័សៀល័� សៀ� ទី្យាសៀនះ ម្រាព័ើទាំ��ការម្រាប់ក់ួត៌កី់ឡាម្រាគីឺក់ខិិត៌អនតរជាតិ៌ ផ�ដែដ្ឋរ។ �ួនវាយក់�នបាល់័ជាើយួសៀវទិ្យាកា
ទ្យា�សនា Rod Laver Arena ដែដ្ឋល័ការម្រាប់ក់ួត៌ វាយក់�នបាល់័ �នរងាើ ន ់ Australian Open ម្រាត៌ូវ ម្រាបារព័ធសៀ�ើ�សៀ���សៀរៀ�រាល់័ឆំ្នាំ�ក់ ៏�ថិត៌សៀ�ក់ំ�� ត៌�ប់ន់
សៀនះផ�ដែដ្ឋរ។

ការ   អប់់រំ
�ងាើ ត៌ម់្រាបាយថឹឹន (Brighton) គឺឺជាើណឌ ល័ម្រាប់ើ�ល័ផដ� �ការអប់រ់ �ក់ម្រាើតិ៌ប់ឋើ�ិក់ា  និ�វទិ្យាាល័័យ សៀ�យមាន សាលាសៀរៀនរដ្ឋឋ  និ� ឯក់ជិនជាសៀម្រាចំ� ន 
សៀ���សៀព័ញទ្យា�ទាំ�� ត៌�ប់នស់ៀនះ។ រដ្ឋឋវកី់ត៌�សៀរៀ មានសៀក់រ ដ�សៀ�ម ះល័ីលី័ាញជារដ្ឋឋអប់រ់ �រប់�់ម្រាប់សៀទ្យា�អ�ស្រ្តសាត លី័ សៀ�យទ្យាីម្រាក់ុ� ដែើល័ប់ន៊ មានសាថ ប់ ័ន 
ឧត៌ដើ �ិក់ា ដែដ្ឋល័ មាន សៀក់រ ដ�សៀ�ម ះល័ីលី័ាញជាល័ក់ខណៈអនតរជាតិ៌ ជាសៀម្រាចំ�ន។ ប់រសិៀវណសាក់ល័វទិ្យាាល័័យជាសៀម្រាចំ�នដ្ឋ�ចំជា សាក់ល័វទិ្យាាល័័យ 
RMIT និ�សាក់ល័វទិ្យាាល័័យ ដែើល័ប់ន៊ (The University of Melbourne) សៀ�ក់ំ���ងាើ ត៌ជ់ាយម្រាក់ុ� CBD សាក់ល័វទិ្យាាល័័យ ើា�ណ្ណា�់ 
(Monash University) សៀ�ត៌�ប់ន ់ជាយម្រាក់ុ� ភាគឺ �� ត៌ �ី�  និ�សាក់ល័វទិ្យាាល័័យសៀឌ្ឍៀ�ីន (Deakin University) អាចំម្រាត៌ូវសៀ�ើ�ដ្ឋ�សៀណ� រសៀ�ដ្ឋល់័
យ៉ាា �ងាយម្រា�ួល័ ពី័�ងាើ ត៌ ់ម្រាបាយថឹឹន (Brighton)។

គ្គមនាគ្គមន៍
�ងាើ ត៌ម់្រាបាយថឹឹន (Brighton) មានសាថ នីយរ៍ថឹសៀភិួ��  Gardenvale, North Brighton, Middle Brighton និ� Brighton Beach សៀ�ដែខិសរត៌ ់
Sandringham។ ផួ�វរថឹអគឺាិ�នីសៀល័�ផួ�វដែដ្ឋក់សៀល័ខិ 64 ពី័សាក់ល័វទិ្យាាល័័យដែើល័ប់ន៊ ប់សៀម្រាើ�សៀ�វាដ្ឋល់័ត៌�ប់ន ់ជាយម្រាក់ុ�ឆ្នាំា យ ប់�ផ�ត៌ ភាគឺ �� សៀក់�ត៌ 
និ�មានសៀ�វារថឹយនតម្រាក់ុ�ជាសៀម្រាចំ�នសៀផស�ៗ�ំ ផ�ដែដ្ឋរ សៀ�យរើួទាំ��ផួ�វរត៌ស់ៀល័ខិ 823 ពី័ North Brighton សៀ� Southland ផួ�វរត៌ ់សៀល័ខិ 216 ផួ�វ
រត៌ស់ៀល័ខិ 630 ជិ��វញិសាក់ល័វទិ្យាាល័័យើា�ណ្ណា�់ និ�ផួ�វរត៌ស់ៀល័ខិ 219 ដែដ្ឋល័រត៌ក់ាត៌�់ងាើ ត៌ ់Melbourne CBD។  ផួ�វ �� ៗ   ជាសៀម្រាចំ�ន រត៌ស់ៀ�ដែក់ីរ ឬ
កាត៌ត់ាើ�ងាើ ត៌ម់្រាបាយថឹឹន (Brighton)។

សមាាារ�ប់រិកាាាចាំំបាច់
�ងាើ ត៌ម់្រាបាយថឹឹន (Brighton) មានឋប់នីយភិណឌ ក់ំ��ើ�ល័�ឋ នជាសៀម្រាចំ�ន ដែដ្ឋល័�ិ�ស អាចំសៀម្រាប់�ម្រាបា�់។ ប់ណ្ណាា ល័័យម្រាបាយថឹឹន (Brighton 
Library) �ថិត៌សៀ�ក់ំ��ចំមាា យសៀ�ើ�ដ្ឋ�សៀណ� រសៀ�យសៀថឹម�រសៀជិ�� ម្រាប់ដែហល័ 20 នាទី្យា ព័ីវទិ្យាាល័័យ ម្រាបាយថឹឹន (Brighton Secondary College)។ មាន
ើជិឈើណឌ ល័ហាត៌ម់្រាបាណ និ�ើជិឈើណឌ ល័ដែហល័ទ្យាឹក់ជាសៀម្រាចំ�នសៀ�ក់ំ��ត៌�ប់ន ់ដែដ្ឋល័មានត៌នៃើួ�ើរើយ�ម្រាមាប់�ិ់�ស។ សៀដ្ឋ�ើីដីែ�ើ�យល់័ប់ដែនថើ 
��ើចំ�ល័សៀ�កានស់ៀគឺហទ្យា�ព័រ័  រប់�់ម្រាក់ុើម្រាបឹ់ក់ា ម្រាក់ុ� សៀប់សាយ៖ https://www.bayside.vic.gov.au/
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វិទូាយាល័យ
សៀ�វទិ្យាាល័័យម្រាបាយថឹឹន (Brighton Secondary College) សៀយ��ផដល់័ជិ�ន៖

• VCE -  វញិ្ហាា ប់នប់ម្រាត៌ អប់រ់ �រដ្ឋឋវកី់ត៌�សៀរៀ (VICTORIAN CERTIFICATE OF EDUCATION)
ជាដែផំក់ើយួនៃនការផួ្ទា�់ប់ដ�រសៀ�កានក់ារអប់រ់ �ក់ម្រាើតិ៌ឧត៌ដើ�ិក់ា �ិ�សវទិ្យាាល័័យនឹ�សៀ�ើ�ដ្ឋ�សៀណ� រទ្យា�សនកិ់ចំូ សៀ�កានស់ាថ ប់ន័ ឧត៌ដើ�ិក់ា ជាសៀម្រាចំ�ន
សៀផស�ៗ�ំ សៀហ�យវទិ្យាាល័័យ នឹ�អសៀញ្ចូា �ញវាគឺមិនើក់ពី័សាថ ប់ន័ដ្ឋ�សៀណ� រការវគឺា�ិក់ានានាើក់សៀ�ើ�បាឋក់ថ្នា ផ�ដែដ្ឋរ។  គឺណៈក់មាម �ិការ ភាព័ជា
អំក់ដឹ្ឋក់នា�រប់�់វទិ្យាាល័័យ  គឺឺជាដែផំក់ើយួដ្ឋ�៏��ន ់នៃនវទិ្យាាល័័យ រប់�់សៀយ�� និ�អន�ញ្ហាា ត៌ ឲ្យយ �ិ�ស វទិ្យាាល័័យ ពី័ថំ្នាក់ទ់្យាី 10 ដ្ឋល់័ទ្យាី 12 កាន់
ើ�ខិត៌�ដែណ� ដឹ្ឋក់នា�ើយួចំ�នួនសៀ�ក់ំ��វទិ្យាាល័័យ។ 

ឱកាសព័ន្លឿេ�ន
�ិ�សថំ្នាក់ទ់្យាី 9 និ�ទី្យា 10 ដែដ្ឋល័មានល័ទ្យាធផល័�ិក់ាល័អ និ�មានការសៀប់ដជំាចិំត៌តខិ័�់ អាចំនឹ�ម្រាត៌ូវផដល់័ ឱកា��ិក់ា សៀើសៀរៀន ទី្យា 1 និ�ទី្យា 2 ឬសៀើសៀរៀន  
ទ្យាី  3 និ�ទី្យា 4 ក់ំ��នាើជាដែផំក់ើយួនៃនក់ើមវ�ិី�ិក់ាថំ្នាក់ទ់្យាី 10 ឬទី្យា 11 រប់�់ព័ួក់សៀគឺ។ 

�ិ�សនឹ�ម្រាត៌ូវបាន សៀម្រាជិ��សៀរ ��សៀ�យដែផអក់សៀល័�ល័ទ្យាធផល័�ិក់ារប់�់ព័ួក់សៀគឺសៀ�ក់ំ��ឆំ្នាំ��ិក់ា ប់ចំូ�ប់ីនំ សៀ�យរបាយការណ៍ ដ្ឋ�ណ្ណាចំ ់�មា�ម្រាត៌ូវប់ងាា
ញ ថ្នា សៀ�ក់ំ��ើ�ខិវជិាា ជាក់ល់ាក់ើ់យួដែដ្ឋល័ �ិ�សក់�ព័���ិក់ាក់ំ��ក់ម្រាើតិ៌ Vic.  Curric. “A” ឬ “B” តាើក់ើមវ�ិី�ិក់ារប់�់រដ្ឋឋវកី់ត៌�សៀរៀ និ�ប់ងាា ញ
ន�វ�ត��់ “ល័អឥត៌សៀ�ូះ” ចំ�សៀ�ះទ្យាមួាប់ក់ារងារទាំ��អ�់។ 

ព័លរដឋដែាលត្រៀាៀមខេ�នសម្រាាាប់់អនាគ្គត៌

ប់ទូព័ិសោធីន៍ការងារ
�ិ�សថំ្នាក់ទ់្យាី 10 ទាំ��អ�់ ទ្យាទ្យាួល័បានប់ទ្យាពិ័សៀសា�នក៍ារងារ  ឬអាជិីព័ការងារ  យ៉ាា �សៀហាចំណ្ណា�់រយៈសៀព័ល័ 1 �បាដ ហ៍។  ឱកា�សៀនះ នឹ�ម្រាត៌ូវ
ផដល់័ជិ�ន�ិ�សថំ្នាក់ទ់្យាី 11 និ�ទី្យា 12 តាើត៌ម្រាើូវការជាក់ដ់ែ�ដ�។ �ិ�សប់រសៀទ្យា�ើយួចំ�នួន សៀម្រាជិ��សៀរ ��ប់�សៀព័ញប់ទ្យាពិ័សៀសា�នក៍ារងាររប់�់ព័ួក់សៀគឺ
សៀ� ក់ំ��ម្រាប់សៀទ្យា�ក់�សៀណ� ត៌រប់�់ខិួួន។ ការសៀម្រាជិ��សៀរ ��សៀនះ អាចំនឹ�ម្រាត៌ូវឯក់ភាព័យល់័ម្រាព័ើតាើរយៈការព័ិភាក់ា ជាើយួ អំក់ម្រាគឺប់ម់្រាគឺ��ិ�សប់រ សៀទ្យា
�។

សមាាាសន៍សាកូលាបង 
�ិ�សថំ្នាក់ទ់្យាី 10 មានឱកា�ដែ�ើ�យល់័ព័ី ដែប់ប់ប់ទ្យា និ�កិ់ចំូដ្ឋ�សៀណ� រការ�ក់�់ក់យ���ការងារ។ �ិ�សសៀរៀប់ចំ�លិ័ខិិត៌អើ និ�ម្រាប់វត៌តិរ�ប់�សៀ�ខប់ និ�
ម្រាតូ៌ វ �មាភ �សៀ�យអំក់�ម័ម្រាគឺចិំត៌តើក់ពី័�ហគឺើនអ៍ាជិីវក់ើមក់ំ��ើ�ល័�ឋ នរប់�់ សៀយ�� ដែដ្ឋល័នឹ�ជិួយផដល់័ើតិ៌សៀយ៉ាប់ល់័ ដែក់ល័ើអ  ជាលាយល័ក់ខណ៍ អ
ក់សរ  ជិ�នចំ�សៀ�ះ�ិ�សមំាក់់ៗ ។
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VCE
វិញ្ញាាាប់នប់ត្រាអប់់រំរដឋវើកូត៌ូរើៀ (VICTORIAN CERTIFICATE OF EDUCATION)
វញិ្ហាា ប់នប់ម្រាត៌អប់រ់ �រដ្ឋឋវកី់ត៌�សៀរៀ (VCE) គឺឺជាគឺ�ណវ�ឌ្ឍឍដិែដ្ឋល័ម្រាត៌ូវទ្យាទ្យាួល័សាា ល់័ជា
ល័ក់ខណៈ អនតរជាតិ៌ ន�ិ ជា វញិ្ហាា ប់នប់ម្រាត៌ វទិ្យាាល័័យ ដ្ឋ ៏���នស់ៀ�កំ់��រដ្ឋឋវ ិក់    ត៌�សៀរៀ ។

ក់ើមវ�ិីវញិ្ហាា ប់នប់ម្រាត៌អប់រ់ �រដ្ឋឋវកី់ត៌�សៀរៀ (VCE) រើួប់ញូ្ចូ� ល័ការ�ិក់ា (ឬើ�ខិ វ ិជាា   )  
VCE សៀផស�ៗ�ំជាសៀម្រាចំ�ន សៀ�យ ើ�ខិវជិាា  ភាគឺ សៀម្រាចំ�ន មានប់នួសៀើសៀរៀន ដែដ្ឋល័អា ចំ  
ម្រាតូ៌វប់ញូ្ចូប់ ់ក់ំ��រយៈសៀព័ល័ពី័រឆំ្នាំ� (ើយួសៀើសៀរៀន ត៌�ណ្ណា�ឲ្យយើយួ �មា�  ឬក់នួះ
ឆំ្នាំ� នៃនការ សៀ�ើ� ការ ងារ)។ សៀើសៀរៀនទី្យា 1 និ�ទី្យា 2 ជាទ្យា�សៀ�ម្រាត៌ូវ�ិក់ាសៀ�ថំ្នាក់ទ់្យាី 11 
ចំ�ដែណក់ឯសៀើសៀរៀនទី្យា 3 និ�ទី្យា 4 ជាទ្យា�សៀ�ម្រាត៌ូវប់ញូ្ចូប់ស់ៀ�ថំ្នាក់ទ់្យាី 12 ។ សាលា សៀរៀ  ន  
ជាសៀម្រាចំ�ន ផដល់័ឱកា�ឲ្យយ�ិ�ស�ិក់ាសៀើសៀរៀនទី្យា 1 និ�ទី្យា 2 នៃនើ�ខិវជិាា  VCE 
ើយួចំ�នួនសៀ�ថំ្នាក់ទ់្យាី 10 និ� សៀើសៀរៀន ទី្យា  3 និ�ទី្យា 4 ក់ំ��ថំ្នាក់ទ់្យាី  1 1។

ព័ិត៌ដែើនដែត៌ សៀើសៀរៀនទី្យា 3 និ�ទី្យា 4 ម្រាត៌ូវ�ិក់ាប់នតប់នាទ ប់�ំ់ក់ំ��ឆំ្នាំ�ដែត៌ើយួ
យ៉ាា �ណ្ណាក់តី ក់ ៏សៀើសៀរៀនទី្យា 1 និ�ទី្យា 2 អាចំ សៀរៀន ជា សៀើ សៀរៀនដែត៌ើយួ ដែដ្ឋល័ព័�� ចាំ� បា ចំ់
ម្រាតូ៌វប់សៀ�ើ�ត៌ល័��ប់ ់និ�ព័��ចាំ�បាចំម់្រាត៌ូវប់នតចំ�ល័សៀ�សៀើសៀរៀនទី្យា 3 និ�ទី្យា 4          ។ 
ជាទ្យា�សៀ� �ិ�សម្រាត៌ូវបានផដល់័សៀយ៉ាប់ល់័ឲ្យយសៀរៀនប់នួសៀើសៀរៀនសៀព័ញសៀល័ញនៃន
ការ�ិក់ានីើ ួយ  ៗ  សៀ�យ ទ្យាទ្យាួល័បាន ចំ�សៀណះដឹ្ឋ� ើ�ល័�ឋ ន ើ�នសៀព័ល័ប់នតចំ�ល័
សៀើសៀរៀនទី្យា 3  និ�ទី្យា 4។

សៀដ្ឋ�ើីបី់ញូ្ចូប់ក់ារ�ិក់ាសៀ�យទ្យាទ្យាួល័បានវញិ្ហាា ប់នប់ម្រាត៌អប់រ់ �រដ្ឋឋវកី់ត៌�សៀរៀ (Victori 
an Certificate of Education) �ិ�ស ម្រាត៌ូវ ប់ញូ្ចូប់ ់ការ�ិក់ាយ៉ាា �តិ៌ចំប់�ផ�ត៌ 
16 សៀើសៀរៀន សៀប់�សៀទាំះបី់ជាសៀើសៀរៀនចំ�នួន 20 សៀ� 2 4 គឺឺជាប់ទ្យា�ឋ នទ្យា�សៀ�
ក់ស៏ៀ�យ។ ើនិថ្នាចំ�នួនសៀើសៀរៀនប់ា�នាម នម្រាត៌ូវប់ញូ្ចូប់ស់ៀនាះសៀទ្យា �ិ�សម្រាត៌ូវប់ញូ្ចូប់់
សៀើសៀរៀនយ៉ាា �សៀហាចំណ្ណា�់ ចំ�នួន 3  ពី័  ប់ណ្ណាត ម្រាក់ុើ សៀើសៀរៀន ភាសា អ�ស់ៀគឺួ� 
សៀដ្ឋ�ើីទី្យាទ្យាួល័បាន�ញ្ហាា ប់ម្រាត៌ ប់ញូ្ចូប់ក់ារ�ិក់ា។ 

• �ិ�សអនតរជាតិ៌ភាគឺសៀម្រាចំ�នប់�ផ�ត៌ នឹ�ម្រាត៌ូវត៌ម្រាើូវឲ្យយប់ញូ្ចូប់ក់ារ�ិក់ា
ភាសាអ�ស់ៀគឺួ� ក់ំ��នាើជាភាសា ប់ដែនថើ (សៀើសៀរៀនទី្យា 3 និ�ទី្យា  4)។

សៀ�វទិ្យាាល័័យម្រាបាយថឹឹន (Brighton Secondary College) �ិ�ស
ទាំ��ឡាយម្រាត៌ូវរ �ពឹ័�ថ្នា នឹ�ប់ញូ្ចូប់ើ់�ខិវជិាា ចំ�នួន 6 (12 សៀើសៀរៀន) ក់ំ��ថំ្នាក់ទ់្យាី 1 1 
និ� 5 ើ�ខិវជូិា (សៀើសៀរៀនទី្យា 10) ក់ំ��ឆំ្នាំ� 2022។

សាលាភាសារដឋវើកូត៌រូើៀ (សាលារើៀនច�ងសបាាា ហ ៍)
សាលាភាសារដ្ឋឋវកី់ត៌�សៀរៀ (VSL) គឺឺជាសាលាសៀរៀនរដ្ឋឋដែដ្ឋល័ផដល់័ក់ើមវ�ិីភា សា
�ម្រាមាប់�ិ់�ស សៀ�ថំ្នាក់ទ់្យាី 11 ដ្ឋល់័ទ្យាី 12 ដែដ្ឋល័ ព័�� បាន សៀរៀនភាសាទាំ��សៀនាះ
សៀ�ក់ំ��សាលាសៀរៀន�ើមតា រប់�់ព័ួក់សៀគឺ។ ក់ើមវ�ិីភាសារប់�់សាលាសៀរៀនម្រាត៌ូវ
ប់សៀម្រា�ៀនសៀ�យផ្ទាទ ល់័សៀ�ក់ំ��ើជិឈើណឌ ល័ភាសា សៀ���សៀព័ញទ្យា�ទាំ��រដ្ឋឋ  ។ 
នាសៀព័ល័ប់ចំូ�ប់ីនំ វទិ្យាាល័័យម្រាបាយថឹឹន (Brighton Secondary 

College) សៀល័�ក់ទឹ្យាក់ចិំត៌ត �ិ�សអនតរជាតិ៌រប់�់ខិួួនឲ្យយ ចំ�ះ សៀ�ម ះ �ិក់ាភា សា 
ដែដ្ឋល័ព័ួក់សៀគឺចំ�ល័ចំិត៌ត ដែដ្ឋល័រើួមាន ភាសាចិំន សៀវៀត៌ណ្ណាើ ជិប់ា�ន និ�ក់�សៀរ ា  
ក់ំ��  ចំ�សៀណ្ណាើភាសាដ្ឋនៃទ្យាសៀទ្យាៀត៌។ 

មាគំាាាអាជ្ុព័ការងារ និងជ្ំនួយគំាំទ្រា
ក់ើមវ�ិីអាជិីព័ការងារ និ�មា�៌អាជិីព័ការងារ ម្រាត៌ូវប់សៀ�ើ�ត៌សៀ���សៀដ្ឋ�ើីជីិួយ��ម្រាទ្យា�ិ�ស ក់ំ��ការផួ្ទា�់ប់ដ�រ សៀ�យ សៀជាគឺជិយ័ សៀ� កានម់ា�៌ើយួដែដ្ឋល័
ហួ�ព័ីសាលាសៀរៀន។ ការផួ្ទា�់ប់ដ�រដ្ឋស៏ៀជាគឺជិយ័ គឺឺជាការផួ្ទា�់ប់ដ�រដែដ្ឋល័�ិ�សយល់័ដ្ឋឹ �អ�ពី័ចំ�ណ� ចំ�ួ��  សៀទ្យាព័សៀកា�ល័យ  និ�ប់�ណ�ម្រាបាថំ្នារប់�់ខិួួ  ន 
និ�អាចំសៀ�ើ�ការ�សៀម្រាើចំចិំត៌តសៀ�យខិួួនឯ�អ�ពី័មា�៌ដែដ្ឋល័ ព័ួក់សៀគឺចំ�ស់ៀដ្ឋ�រសៀ�ក់ម្រាើតិ៌ឧត៌ដើ�ិក់ា ការប់ណដ� ះប់ណ្ណាដ ល័ ឬអាជីិព័ការងារ។

ម�ខវិជាាាដែាលសិសាសអាចសិកូាសា

គឺណសៀនយយ
នសៀយ៉ាបាយអ�ស្រ្តសាត លី័ និ��ក់ល័សៀលាក់
ជិីវវទិ្យាា
ការម្រាគឺប់ម់្រាគឺ���រកិ់ចំូ
គឺីើវីទិ្យាា
ភាសាចំិន (ភាសាទី្យា 1)
វនិាដ្ឋក់ើម
សៀ�ដ្ឋឋកិ់ចំូ
ភាសាអ�ស់ៀគឺួ�
ភាសាអ�ស់ៀគឺួ�ជាភាសាប់ដែនថើ
ភាសាអ�ស់ៀគឺួ�
ចំ�ណី អាហារ និ�ប់សៀចំូក់វទិ្យាា
ភាសាបារា�� (ភាសាទី្យា 2)
���ភិបិាល័  និ� ការអភិវិឌ្ឍឍើន��ស
ម្រាប់វត៌តិសាស្រ្ត�ត 
ភាសាជិប់ា�នជាភាសាទ្យាី 2
ការ�ិក់ាអ�ពី័ចំាប់់
អក់សរ សាស្រ្ត�ត
គឺណិត៌វទិ្យាាទ្យា�សៀ�
វ�ិីសាស្រ្ត�តដែប់ប់គឺណិត៌វទិ្យាា
គឺណិត៌វទិ្យាាឯក់សៀទ្យា�
ម្រាប់ព័ន័ធផសព័ើផាយ
ការ�ដែើដ�ត៌ស្រ្តនតី
ការ�ិក់ាសៀ���សៀម្រា� និ�ប់រសិាថ ន 
អប់រ់ �កាយ
រ�ប់វទិ្យាា
ការរចំនាផលិ័ត៌ផល័ និ�ប់សៀចំូក់វទិ្យាា  (វាយនភិណឌ )
ការរចំនាផលិ័ត៌ផល័ និ�ប់សៀចំូក់វទិ្យាា  (សៀឈ�)
ចំិត៌តវទិ្យាា
�ិល័ីៈប់នទប់�់ទ�ឌ្ឍីសៀយ៉ា
ការរចំនាការទ្យា�នាក់ទ់្យា�ន�តាើ រ�ប់ភាព័
ប់��សៀព័ទ្យាយ
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មជ្ាឈមណ្តុះឌលភាសា
�ិ�សប់រសៀទ្យា� អាចំនឹ�ម្រាត៌ូវទ្យាទ្យាួល័ចំ�ល័�ិក់ាក់ំ��វទិ្យាាល័័យរប់�់សៀយ��សៀ�យផ្ទាទ ល់័ ដ្ឋរាប់ណ្ណាពួ័ក់សៀគឺ មាន ប់�ណិន ភាសា អ�ស់ៀគឺួ� ម្រាគឺប់ម់្រា�ន ់និ�
មានក់ដែនួ�ទ្យា�សៀនរសៀ�តាើក់ម្រាើតិ៌ថំ្នាក់ ់ដែដ្ឋល័ព័ួក់សៀគឺចំ�ប់ាន។ �ម្រាមាប់�ិ់�សដែដ្ឋល័ើក់ពី័ម្រាប់សៀទ្យា�ដែដ្ឋល័ព័��និយ៉ាយភាសាអ�ស់ៀគឺួ� ដែដ្ឋល័ចំ�ច់ំ�ល័
សៀ� ក់ំ�� ថំ្នាក់�់ើមតា ពួ័ក់សៀគឺម្រាត៌ូវប់ងាា ញ �ើត៌ថភាព័ ភាសាអ�ស់ៀគឺួ�តាើរយៈពិ័នទ�ការម្រាប់�� IELTS 5.5 ឬការម្រាប់��ម្រាប់ហាក់ម់្រាប់ដែហល័ សៀ�ល័ គឺឺ
ការម្រាប់�� AEAS។

�ម្រាមាប់�ិ់�សដែដ្ឋល័មានប់�ណិនភាសាអ�ស់ៀគឺួ�សៀខិាយ ើជិឈើណឌ ល័ភាសាអ�ស់ៀគឺួ�នឹ�ដ្ឋ�សៀណ� រការសៀ�ក់ំ��សាលា សៀរៀន រប់�់ សៀយ��។ សៀយ��
ផដល់័ជិ�នវគឺា�ិក់ាដែដ្ឋល័ម្រាត៌ូវបានរចំនាសៀ���សៀដ្ឋ�ើីបី់�សៀព័ញតាើត៌ម្រាើូវការរប់�់�ិ�ស ដែដ្ឋល័ចំ�ល័សៀរៀនក់ំ��ក់ើមវ�ិី VCE តាើរយៈក់ើមវ�ិីសៀម្រាត៌ៀើ  V C E 
និ�ថំ្នាក់ភ់ាសាអ�ស់ៀគឺួ� ជាភាសាប់ដែនថើសៀ�ម្រាគឺប់ក់់ម្រាើតិ៌ទាំ��អ�់។

ើជិឈើណឌ ល័ភាសាអ�ស់ៀគឺួ� មានថំ្នាក់ស់ៀរៀនសៀ�ក់ំ��អ�រវទិ្យាាល័័យរប់�់សាលាសៀរៀន។ �ិ�សទាំ��អ�់ ម្រាត៌ូវប់សៀម្រា�ៀនសៀ�យម្រាគឺូដែដ្ឋល័មានគឺ�ណវ�ឌ្ឍឍិ
ដែដ្ឋល័ទ្យាទ្យាួល័ការប់ណដ� ះប់ណ្ណាដ ល័ យ៉ាា �ល័អក់ំ��ការអន�វត៌ត ការប់សៀម្រា�ៀន ភាសា ទ្យាីព័ីរនាសៀព័ល័ប់ចំូ�ប់ីនំ និ�ប់សៀម្រា�ៀន ថំ្នាក់�់ើមតាដ្ឋនៃទ្យាសៀទ្យាៀត៌សៀ�ក់ំ��សាលា 
សៀរៀនសៀនះ។ ើជិឈើណឌ ល័ភាសាអ�ស់ៀគឺួ� រើួប់ញូ្ចូ� ល័�ិ�សើក់ពី័�ញ្ហាា ត៌ិសៀផស�ៗ�ំ  និ�មានប់��ក់ ់�នធាន  និ�ទី្យា ក់ដែនួ� �ិក់ា ដែដ្ឋល័ ជិ�រ�ញ
ការ�ិក់ាដែប់ប់�ហការ ម្រាព័ើទាំ�� ការ�ិក់ា ភាសា អ�ស់ៀគឺួ� ដែប់ប់ អនតរក់ើមតាើក់ម្រាើតិ៌ សៀល័ី�ន �ិក់ា �ើម្រា�ប់ �ម្រាមាប់�ិ់�ស មំាក់់ៗ ។

�ិ�សសៀ�ក់ំ��ើជិឈើណឌ ល័ភាសាអ�ស់ៀគឺួ� �ិក់ាវគឺាភាសាអ�ស់ៀគឺួ�ពិ័សៀ��ដែដ្ឋល័មានរយៈ សៀព័ល័ 20 �បាដ ហ៍ សៀ�ក់ំ�� ើ�ខិ វជិាា  សៀផស�ៗ�ំដ្ឋ�ចំ
��សៀម្រាកាើ៖

• ភាសាអ�ស់ៀគឺួ�/EAL

• គឺណិត៌វទិ្យាា

• វទិ្យាាសាស្រ្ត�ត

• ើន��សសាស្រ្ត�ត

• ប់សៀចំូក់វទិ្យាាចំ�ណី អាហារ

• អប់រ់ �កាយ

• ��ខិភាព័  

• �ិល័ីៈរ�ប់ភាព័

ការប់សៀម្រា�ៀនើ�ខិវជិាា ��សៀល័�ជាភាសាអ�ស់ៀគឺួ� ជិួយសៀល័�ក់ក់ើ័�់�ើត៌ថភាព័ភាសា អ�ស់ៀគឺួ� សៀដ្ឋ�ើីជីិួយព័ួក់សៀគឺសៀ�ើ� �មាហរណក់ើម ចំ�ល័សៀ�ក់ំ��ថំ្នា ក់ ់
�ើមតាសៀ�យសៀជាគឺជិយ័។
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កូមមវិធីុឧត៌ដមភាព័ប់�គ្គគល
(PEP)
វទិ្យាាល័័យម្រាបាយថឹឹន (Brighton Secondary College) ខិិត៌ខិ�ព័ាយ៉ាើជិួយ�ិ�សទាំ��អ�់ ឲ្យយទ្យាទ្យាួល័បានឧត៌ដើភាព័ប់�គឺាល័។ តាើរយៈក់ើមវ�ិី
ឧត៌ដើភាព័ប់�គឺាល័ �ិ�សនឹ�មានឱកា�អភិវិឌ្ឍឍប់�ណិន នានា សៀដ្ឋ�ើី�ីសៀម្រាើចំ�ើទិ្យាធផល័�ិក់ា ក់សា� ទ្យា�នាក់ ់ទ្យា�ន�ដែដ្ឋល័មានការសៀ�រព័ និ�
ព័ិចាំរណ្ណា អ�ពី័មា�៌អនាគឺត៌សៀ�សៀម្រាកាយសៀព័ល័ប់ញូ្ចូប់ក់ារ�ិក់ា។ ក់ើមវ�ិីសៀនះ ម្រាត៌ូវផដល់័ជិ�នសៀ�សៀព័ញទ្យា�ទាំ��ក់ម្រាើតិ៌ថំ្នាក់ន់ីើយួៗ សៀដ្ឋ�ើីសីៀ�ើ�ឲ្យយខិួឹើសារ
នៃនក់ើមវ�ិី  សៀនះ មានសៀ�ល័សៀ�ចំា�់លា�់  និ�មានភាព័�ក់ព់័ន័ធ។ 

សៀ�ល័សៀ�រប់�់ក់ើមវ�ិីសៀនះ មានដ្ឋ�ចំ��សៀម្រាកាើ៖

• ដែក់ល័ើអ ��ខិមាល័ភាព័�ិ�ស 

• ដែក់ល័ើអ ការចំ�ល័រើួរប់�់�ិ�សតាើរយៈការអភិវិឌ្ឍឍប់រយិ៉ាប់នំ ��ាើ 

• អភិវិឌ្ឍឍមា�៌អនាគឺត៌រប់�់�ិ�ស សៀដ្ឋ�ើីអីន�ញ្ហាា ត៌ឲ្យយ�ិ�សមានដែផនការម្រាតឹ៌ើម្រាត៌វូ�ម្រាមាប់ស់ៀ�ល័សៀ�សៀម្រាកាយសៀព័ល័ចាំក់សៀចំញព័សីាលាសៀរៀន ។ 

• ដែក់ល័ើអ �ើត៌ថភាព័�សៀម្រាើចំសៀជាគឺជិយ័រប់�់�ិ�សទាំ��អ�់ តាើរយៈការប់សៀម្រា�ៀនើ�ខិវជិាា  �ក់ព់័ន័ធនឹ�វយ័ និ� ទ្យាមួាប់ត់ាើសាថ ប់ន័ ។ 

សៀើសៀរៀនម្រាប់ចាំ��បាដ ហ៍នីើយួៗនឹ�សៀផ្ទាដ ត៌សៀ�សៀល័� និ�អភិវិឌ្ឍឍសៀ�ល័សៀ�នីើយួៗ រប់�់ក់ើមវ�ិីសៀនះ។

�រ�រ�ដើភទាំ��បី់រប់�់ក់ើមវ�ិីឧត៌ដើភាព័ប់�គឺាល័ គឺឺ៖ 

1.    ការ�ិក់ាចិំត៌ត  និ� ��ាើ 

2. អាជិីព័ការងារ និ�មា�៌អនាគឺត៌

3. ឧត៌ដើភាព័�ិក់ា

ក់ើមវ�ិីសៀនះ ផដល់័ជិ�នន�វការយល់័ដ្ឋឹ�រើួ�ំរវា��ិ�ស និ�ម្រាគឺូ�ដីព័ីទ្យា�សនវជិាា  រប់�់សាលាសៀរៀន �ក់ព់័ន័ធ នឹ�ឥរយិ៉ាប់ថឹ ចំ�សៀ�ះ និ�កិ់ចំូដ្ឋ�សៀណ� រ 
ការ�ិក់ា សៀដ្ឋ�ើីសីៀ�ើ�ឲ្យយ�ិ�ស មានការគិឺត៌ពិ័ចាំរណ្ណា�ួ�ះប់ញូ្ហា��ពិ័ត៌ម្រាបាក់ដ្ឋ មាន�ន�នម្រាគឺប់ម់្រា�ន ់មានភាព័�នម់ា� និ�មានការសៀ�រព័។



សៀ�ៀវសៀ�ព័ត័៌ម៌ាន�ម្រាមាប់�ិ់�សអនតរជាតិ៌ | 21 CRICOS 00861K

ការគំាំាទ្រា
ប់�គ្គគលិកូកូមមវិធីុអនតរជាត៌ិ
វទិ្យាាល័័យមានម្រាក់ុើការងារ��ម្រាទ្យាដែដ្ឋល័មានការសៀប់ដជំាចិំត៌តខិ័�់ ដែដ្ឋល័ម្រាត៌ូវដឹ្ឋក់នា� សៀ�យសៀលាក់ Gary Agg អំក់ម្រាគឺប់ម់្រាគឺ� �ិ�ស អនតរជាត៌ិ។ �ត៌ម់្រាត៌ូ    វ 
��ម្រាទ្យាសៀ�យម្រាក់ុើការងារដែដ្ឋល័មានការសៀប់ដជំាចិំត៌តខិ័�់ និ�មានប់ទ្យាពិ័សៀសា�ន។៍ ព័ួក់សៀគឺសៀ�ើ�ការងាររើួ�ំ សៀដ្ឋ�ើីដីែ�ើ�យល់័ព័ី�ិ�សមំាក់់ៗ សៀ�យ
ផ្ទាទ ល់័ សៀ�យជិ�រ�ញ សៀល័�ក់ទឹ្យាក់ ចិំត៌ត�ិ�សឲ្យយ�ម្រាើប់ខិួួន យ៉ាា �ឆ្នាំប់ ់រហ័� ជាើយួនឹ�ការរ�់សៀ�ក់ំ��ទី្យាម្រាក់ុ�ដែើល័ប់ន៊។ ព័ួក់សៀគឺម្រាត៌ួត៌ពិ័និត៌យយ៉ាា �
ើាត៌ច់ំត៌�់ក់ព់័ន័ធនឹ�ការសៀ�រព័អន�វត៌តតាើទិ្យាដ្ឋឋការរប់�់�ិ�ស មំាក់់ៗ  �ក់ព់័ន័ធនឹ�វត៌តមាន �ើម្រា�ប់ ឥរយិ៉ាប់ថឹ និ�វឌ្ឍឍនភាព័�ិក់ា  សៀដ្ឋ�ើីធីានា
ថ្នា  �ិ�សមំាក់់ៗ  អាចំរក់ាការសៀផ្ទាដ ត៌អារើមណ៍  និ��ថិត៌សៀ�សៀល័�ផួ�វ ម្រាតឹ៌ើម្រាត៌ូវ សៀឆ័្នាំះសៀ�រក់ ការ�សៀម្រាើចំសៀជាគឺជិយ័។ 

ស�ខមាលភាព័ និងស�ខភាព័
វទិ្យាាល័័យប់សៀ�ើ�ត៌ប់រយិ៉ាកា�ដែដ្ឋល័មាន��វត៌ថិភាព័ និ�ភាព័��ខិដ្ឋ�ើ�ម្រាមាប់�ិ់�ស ទាំ��អ�់ តាើរយៈ ការផដល់័ ប់ណ្ណាដ ញ ��ម្រាទ្យា ម្រាគឺប់ម់្រាជិុ�សៀម្រាជាយ
សៀដ្ឋ�ើីជីិួយ��ម្រាទ្យា�ិ�ស ទាំ��អ�់ សៀ�សៀព័ល័ព័ួក់សៀគឺផួ្ទា�់ប់ដ�រពី័ក់ម្រាើតិ៌ថំ្នាក់ើ់យួសៀ�ក់ម្រាើតិ៌ថំ្នាក់ើ់យួសៀទ្យាៀត៌។ 

ប់�គឺាលិ័ក់រប់�់សៀយ��ដែដ្ឋល័សៀម្រាត៌ៀើខិួួនរចួំជាសៀម្រា�ចំសៀដ្ឋ�ើីជីិួយ��ម្រាទ្យា�ិ�សដែដ្ឋល័មានត៌ម្រាើូវការ ពិ័សៀ�� មានដ្ឋ�ចំ��សៀម្រាកាើ៖

• អំក់ម្រាគឺប់ម់្រាគឺ��ិ�សអនតរជាតិ៌

• អំក់�ម្រាើប់�ម្រាើួល័ការសំាក់ស់ៀ�តាើផទះ/ើស្រ្តនតី��ម្រាទ្យា�ិ�សអនតរជាតិ៌

• ជិ�នួយការ��ម្រាទ្យា�ិ�សអនតរជាតិ៌

• ម្រាគឺូប់នទ�ក់ ថំ្នាក់់

• អំក់ម្រាគឺប់ម់្រាគឺ��ិ�សតាើក់ម្រាើតិ៌ថំ្នាក់់

• ប់�គឺាលិ័ក់រដ្ឋឋបាល័អន�វទិ្យាាល័័យ/វទិ្យាាល័័យ

• ម្រាគឺូអាជីិព័ការងារ

• ប់�គឺាលិ័ក់��ម្រាទ្យាដែផំក់ប់សៀចំូក់វទិ្យាាព័ត័៌ម៌ានវទិ្យាា

ប់នាទ ប់ើ់ក់ សៀយ��មានម្រាក់ុើការងារ��ខិភាព័ដែដ្ឋល័មានការយក់ចិំត៌តទ្យា�ក់�ក់ខ់ិ័�់ ដែដ្ឋល័មាន �មា�ភាព័ដ្ឋ�ចំជា អំក់ ម្រាគឺប់ ់ម្រាគឺ� ��ខិភាព័ អំក់ �ម្រាើ ប់
�ម្រាើួល័��ខិមាល័ភាព័ អាចាំរយសៀម្រាប់ៀនម្រាប់សៀ�ើនិដែើនសា�នា និ�ចិំត៌តវទិ្យា�រប់�់សាលាសៀរៀន។ �ិ�សអាចំសៀ�ើ�ការណ្ណាត៌ជ់ិួប់សៀដ្ឋ�ើីជីិួប់ពិ័ភាក់ា
ជាើយួម្រាក់ុើការងារ��ខិមាល័ភាព័។ ព័ួក់សៀគឺក់ន៏ឹ�អាចំម្រាត៌ូវដែណនា�ឲ្យយសៀ�ជិួប់ម្រាក់ុើការងារ��ខិមាល័ភាព័ សៀ�យអំក់ម្រាគឺប់ម់្រាគឺ� �ិ�ស និ�/ឬ 
អំក់ម្រាគឺប់ម់្រាគឺ� �ិ�ស អនតរជាតិ៌ ឬជិ�នួយការអំក់ម្រាគឺប់ម់្រាគឺ��ិ�សអនតរជាតិ៌ ម្រាប់�ិនសៀប់�ការម្រាព័ួយបារើភដែផំក់��ខិភាព័/��ខិមាល័ភាព័ម្រាត៌ូវបាន សៀល័�ក់ សៀ��   
�។

ជ្ំនួយគំាំទ្រាផ្នែនាកូអាជ្ុព័ការងារ និងមាគំាាាអនាគ្គត៌
ម្រាគូឺដែណនា�អ�ពី័អាជិីព័ការងាររប់�់សៀយ�� នឹ�ផដល់័ជិ�នន�វព័ត័៌ម៌ាន�ដីព័ីមា�៌អនាគឺត៌ សៀ�យជិួយ��ម្រាទ្យា �ិ�សថំ្នាក់ទ់្យាី 10 ទី្យា 11  និ�ទី្យា 12 ក់ំ��ការ
សៀម្រាជិ��សៀរ ��ើ�ខិវជិាា សៀ�យដែផអក់សៀល័� ចំ�ណ្ណាប់អ់ារើមណ៍ រប់�់ �ិ�សមំាក់់ៗ   និ� ចំ�ណ� ចំ �ួ�� នៃន ើ�ខិ វជិាា  ទាំ�� សៀនាះ។ សៀ�ថំ្នាក់ទ់្យាី 12 �ិ�សនឹ�ម្រាត៌ូវផដល់័
ការព័ិសៀម្រា�ះសៀយ៉ាប់ល់័យ៉ាា �ជិិត៌�ំិទ្យាធ សៀដ្ឋ�ើីធីានាថ្នាព័ួក់សៀគឺ មានការសៀរៀប់ចំ�សៀម្រាត៌ៀើខិួួន យ៉ាា � ល័អ �ម្រាមាប់ ់ចំ�ល័�ិក់ាសៀ�ក់ំ��សាថ ប់ន័ឧត៌ដើ�ិក់ា។ 
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ជ្ុវិត៌សិកូាសា រប់ស់សិសាស
ប្រាព័័នធក្រុា�មសិកូាសា
�ិ�សទាំ��អ�់នឹ�ម្រាត៌ូវ�ក់ច់ំ�ល័សៀ�ក់ំ��ម្រាក់ុើ�ិក់ា ចំ�នួនប់នួ សៀ�សៀព័ល័ព័ួក់សៀគឺចាំប់ស់ៀផដ�ើ �ិក់ាដ្ឋ�ប់�� សៀ�វទិ្យាាល័័យ ម្រាបាយ ថឹឹន (Brighton 
Secondary College)។ សាលានឹ�សៀរៀប់ចំ�ម្រាពឹ័ត៌តិការណ៍ជាសៀម្រាចំ�នដែដ្ឋល័�ិ�សអាចំចំ�ល័រើួ និ�ម្រាប់ក់ួត៌ម្រាប់ដែជិ� សៀដ្ឋ�ើីទី្យាទ្យាួល័បានពិ័នទ��ម្រាមាប់ម់្រាក់ុើ
�ិក់ា  រប់�់ ព័ួក់សៀគឺ។ ម្រាពឹ័ត៌តិការណ៍ទាំ��សៀនាះរើួមាន ពិ័�ីប់�ណយដែហល័ទឹ្យាក់ ទិ្យាវាអត៌តព័លិ័ក់ និ�ការសៀម្រាចំៀ�ជាម្រាកុ់ើ។ ម្រាក់ុើ�ិក់ា ទាំ��ប់នួមានដ្ឋ�ចំ
��សៀម្រាកាើ៖

ភាព័ជា អនកូដឹកូនាំ
ឱកា�ភាព័ជាអំក់ដ្ឋឹក់នា� ម្រាត៌ូវផដល់័ជិ�ន�ិ�សទាំ��ក់ម្រាើតិ៌អន�វទិ្យាាល័័យ និ�វទិ្យាាល័័យ។ ឱកា�ទាំ��សៀនះរើួមាន ម្រាប់ធានថំ្នាក់ ់អំក់ដឹ្ឋក់នា���ម្រាទ្យាើ ិត៌ត  
�មាជិិក់អំក់ត៌�ណ្ណា� ម្រាកុ់ើម្រាបឹ់ក់ា �ិ�ស (SRC) ម្រាប់ធានកី់ឡា និ� ម្រាប់ធានម្រាក់ុើ។

សៀ�ក់ម្រាើតិ៌វទិ្យាាល័័យ �ិ�សម្រាត៌ូវបាន ដែត៌�តា�� �មាភ � និ�សៀម្រាជិ��សៀរ ��ឲ្យយកានើ់�ខិត៌�ដែណ� ភាព័ជាអំក់ដឹ្ឋក់នា�ជាសៀម្រាចំ�ន សៀ�យ រើួទាំ��ើ�ខិ ត៌�ដែណ�
ជាម្រាប់ធាន�ិ�សម្រាប់ចាំ�សាលា ម្រាប់ធានដែផំក់�ិល័ីៈ វទិ្យាាសាស្រ្ត�ត និ�ប់រសិាថ ន ម្រាប់ធានដែផំក់កី់ឡា ម្រាប់ធានដែផំក់វប់ី�ើ ៌និ�ម្រាប់ធានម្រាក់ុើ។ 

សៀ�សៀរៀ�រាល់័ឆំ្នាំ� សៀយ��ក់ម៏ានម្រាប់ធាន និ� អន�ម្រាប់ធាន �ិ�សអនតរជាតិ៌ ម្រាព័ើទាំ�� ដែផំក់ ទ្យា�នាក់ទ់្យា�ន�អនតរជាតិ៌ផ�ដែដ្ឋរ។ ត៌ួនាទី្យារប់�់ព័ួក់សៀគឺ គឺឺ��ម្រាទ្យា
�ិ�សអនតរជាតិ៌ទាំ��អ�់ក់ំ��ការសៀ�ើ��មាហរណក់ើម ចំ�ល័សៀ�ក់ំ�� សាលាសៀរៀនរប់�់សៀយ��។

សៀើដឹ្ឋក់នា��ិ�សទ្យាទ្យាួល័បានការប់ណដ� ះប់ណ្ណាដ ល័ និ�ជិ�នួយ��ម្រាទ្យាជាក់ល់ាក់ ់សៀដ្ឋ�ើីធីានាថ្នាព័ួក់សៀគឺ �សៀម្រាើចំ �កាដ ន�ព័ល័ ជា អំក់ ដឹ្ឋក់នា�រប់�់ព័ួក់សៀគឺ 
និ�ប់�សៀព័ញតាើ ល័ក់ខខិណឌ ត៌ម្រាើូវ នៃនត៌ួនាទី្យារប់�់ព័ួក់សៀគឺ។

ប្រាធានសិសាសអនតរជាត៌ិ
សៀ�វទិ្យាាល័័យម្រាបាយថឹឹន (Brighton Secondary College) សៀយ��មានម្រាប់ធាន �ិ�ស អនតរជាតិ៌ សៀដ្ឋ�ើីតី៌�ណ្ណា� ឲ្យយត៌ម្រាើូវការ  និ� ��សៀ�� រប់�់
�ិ�សអនតរជាតិ៌រប់�់សៀយ��។ ម្រាប់ធាន�ិ�សទាំ��សៀនះ ចំ�ល័រើួក់ំ��កិ់ចំូម្រាប់ជិ��ជាើយួនាយក់ សាលា  និ�ម្រាប់ធាន�ិ�សដ្ឋនៃទ្យាសៀទ្យាៀត៌ និ� មាន ឱកា�
ផដល់័ ើតិ៌ សៀយ៉ាប់ល់័ ជិ�នដ្ឋល់័សាលាសៀរៀនអ�ពី័ត៌ម្រាើូវការរប់�់�ិ�សអនតរជាតិ៌។ 

អនកូទូំនាកូ់ទូំនងអនតរជាត៌ិ
អំក់ទ្យា�នាក់ទ់្យា�ន�អនតរជាតិ៌ គឺឺជា�មាជិិក់រប់�់ម្រាក់ុើម្រាបឹ់ក់ាត៌�ណ្ណា��ិ�ស។ តួ៌នាទ្យាីរប់�់ព័ួក់សៀគឺ គឺឺត៌�ណ្ណា�ឲ្យយ��សៀ�� រប់�់�ិ�សអនតរជាត៌ិ។ 
ជា�សៀនះសៀ�សៀទ្យាៀត៌ ព័ួក់សៀគឺជិួយ��ម្រាទ្យាដ្ឋល់័ការសៀ�ើ��មាហរណក់ើមរប់�់�ិ�ស នៃនើជិឈើណឌ ល័ ភាសាចំ�ល័សៀ�ក់ំ�� សាលាសៀរៀន ទាំ�� ើ�ល័។

សបាាាហ៍អនតរជាត៌ិ
ក់ំ��ឆំ្នាំ�នីើយួៗ សាលាចំ�ណ្ណាយសៀព័ល័ើយួ�បាដ ហ៍សៀព័ញសៀដ្ឋ�ើីអីប់អរ ចំ�សៀ�ះ ភាព័ ចំម្រាើុះ នៃនសាវតារវប់ី�ើ ៌និ�ភាសា ដែដ្ឋល័ មាន ត៌�ណ្ណា�សៀ�ក់ំ��
�ហគឺើនវ៍ទិ្យាាល័័យរប់�់សៀយ��។ សៀនះគឺឺជាឱកា�ដ្ឋល៏័អសៀដ្ឋ�ើី�ិីក់ាសៀរៀន��ម្រាត៌អ�ពី័អើីថឹមីៗ  និ�ប់សៀ�ើ�ត៌ ន�វ ការ សៀកាត៌�រសៀ��រ  និ�ការសៀ�រព័កានដ់ែត៌
�ួ�� ចំ�សៀ�ះ �មាជិិក់ ទាំ��អ�់ រប់�់វទិ្យាាល័័យសៀយ��។ ម្រាប់ធាន�ិ�សអនតរជាតិ៌រប់�់សៀយ�� និ�គឺណៈក់ើមការ�ិ�សអនតរជាតិ៌  ជិួយ��ម្រាទ្យា ដ្ឋល់័
ការសៀរៀប់ចំ�ដែផនការ និ� ផសព័ើផាយ �បាដ ហ៍ សៀនះ និ�ចំ�ល័រើួយ៉ាា ��ក់ើម ក់ំ��ការអន�វត៌ត�ក់ើមភាព័នានាក់ំ��អ�����បាដ ហ៍សៀនាះ។ សៀយ��ទ្យាទ្យាួល័
សាា ល់័ថ្នា ការអភិវិឌ្ឍឍព័ល័រដ្ឋឋ�ក់ល័មានសារៈ���ន ់យ៉ាា ��ួ��សៀ�ក់ំ��ពិ័ភិព័សៀលាក់ ដែដ្ឋល័ មានទ្យា�នាក់ទ់្យា�ន� កាន ់ដែត៌�ួ��សៀ���។ 
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ប់ទូព័ិសោធីន៍ និងឱកាស
ដំណើើរកូមាសានត និងការបោះ�ជ្ំរំ
នៅកូន�ងមជ្ាឈមណ្តុះឌលភាសា
�ិ�សដែដ្ឋល័ក់�ព័���ិក់ាសៀ�ក់ំ��ើជិឈើណឌ ល័ភាសា នឹ�ចំ�ល័រើួក់ំ��ដ្ឋ�សៀណ� រក់ើានត  និ��ក់ើមភាព័ជាសៀម្រាចំ�នសៀផស�ៗ�ំ សៀដ្ឋ�ើី ីប់សៀ�ើ�ន ប់�ណិន
ភាសាអ�ស់ៀគឺួ�រប់�់ព័ួក់សៀគឺ។ ដ្ឋ�សៀណ� រក់ើានតសៀ�កាន�់ងាើ ត៌ ់CBD នៃនទី្យាម្រាក់ុ�ដែើល័ប់ន៊ វចិំម្រាត៌សាល័ជាតិ៌ និ�ប់ណ្ណាា ល័័យ រប់�់រដ្ឋឋ នឹ�ជិួយសៀ�ើ�
ឲ្យយ �ិ �ស  សាា ល់័  ការសៀ�ើ�ដ្ឋ�សៀណ� រតាើើសៀ�ាបាយសៀ�ើ�ដ្ឋ�សៀណ� រសាធារណៈ សៀ�ជិ��វញិទ្យាីម្រាក់ុ�ដែើល័ប់ន៊ និ�ដែណនា�ព័ួក់សៀគឺ ឲ្យយសាា ល់័ទ្យាីក់ដែនួ� គឺួរ ឲ្យយ
ចាំប់អ់ារើមណ៍ជាសៀម្រាចំ�ន ដែដ្ឋល័មានល័ក់ខណៈពិ័សៀ���ម្រាមាប់ទ់្យាីម្រាក់ុ�ដែើល័ប់ន៊។

�ិ�សរប់�់ើជិឈើណឌ ល័ភាសា ក់ទ៏្យាទ្យាួល័បានឱកា�ផ្ទាដ ចំើ់�ខិសៀដ្ឋ�ើីសីៀ�ើ�ដ្ឋ�សៀណ� រ សៀ�កានទ់្យាីម្រាក់ុ�  ក់�ស់ៀប់រាា  និ���ីដ្ឋនី  សៀដ្ឋ�ើី ីសៀបាះ ជិ�រ � វប់ី�ើ ៌និ��ិ ក់ា
ផ�ដែដ្ឋរ។ ប់ទ្យាពិ័សៀសា�នស៍ៀនះ នឹ�ផដល់័ឱកា�ឲ្យយ�ិ�សអាចំសាក់ល័ី�ភាសាអ�ស់ៀគឺួ� ដែដ្ឋល័ព័ួក់សៀគឺបាន�ិក់ា  និ�ភាា ប់ទ់្យា�នាក់ ់ទ្យា�ន� រវា� ភិ�ើសិាស្រ្ត�ត 
អ�ស្រ្តសាត លី័ ជាើយួនឹ� ការ�ិក់ាើ�ខិវជិាា ើន��សសាស្រ្ត�តរប់�់ព័ួក់សៀគឺ។

មជ្ាឈមណ្តុះឌលក្រោាាយសិកូាសាភាសា
�ិ�សអនតរជាតិ៌ព័ីថំ្នាក់ទ់្យាី 7 ដ្ឋល់័ទ្យាី 12 នឹ�មានឱកា�ចំ�ល័រើួក់ំ�� ដ្ឋ�សៀណ� រក់ើានត តាើើ�ខិវជិាា   ដែដ្ឋល័ សៀផ្ទាដ ត៌សៀល័� ការ ព័ម្រា�ីក់  ការ �ិក់ារប់�់�ិ�ស
សៀ� សៀម្រា�ថំ្នាក់ស់ៀរៀន។

កូមមវិធីុបោះ�ជ្ំរំ
ក់ើមវ�ិីសៀបាះជិ�រ �រប់�់សាលាសៀរៀនសៀយ�� ផដល់័ឱកា�ឲ្យយ�ិ�សទ្យា�សនាទ្យាីក់ដែនួ� ដ្ឋគ៏ឺួរឲ្យយចាំប់អ់ារើមណ៍ សៀ���សៀម្រា� ទី្យាម្រាក់ុ� ដែើល័ប់ន៊ ប់សៀ�ើ�ត៌ើតិ៌ត ភា ព័ 
ប់សៀ�ើ�ត៌ទ្យា�នាក់ ់ទ្យា�ន�ជាើយួម្រាគឺូរប់�់ព័ួក់សៀគឺកានដ់ែត៌ជិិត៌�ំិទ្យាធ និ�សាក់ល័ី��ក់ើមភាព័ថឹមីៗ។ ក់ើមវ�ិីសៀបាះជិ�រ � ម្រាត៌ូវប់សៀ�ើ�ត៌សៀ���សៀដ្ឋ�ើីជីិ�រ�ញ និ�ព័ម្រា�ី ក់
ការ�ិក់ា រប់�់�ិ�ស សៀ���សៀម្រា� ថំ្នាក់ស់ៀរៀន។ ក់ើមវ�ិីសៀបាះជិ�រ �រប់�់សៀយ��ចាំប់ស់ៀផដ�ើជាើយួនឹ� ការសៀបាះជិ�រ � “សៀដ្ឋ�ើីសីាា ល់័អំក់” សៀ�ថំ្នាក់ទ់្យាី 7 
ដ្ឋ�សៀណ� រផស�សៀម្រាព័� សៀ�ថំ្នាក់ ់ទ្យាី 8  ការសៀបាះជិ�រ �សៀ�ើ�ការជាម្រាក់ុើសៀ�ថំ្នាក់ទ់្យាី 9 និ�ការសៀបាះជិ�រ � Tasmania និ�/ឬ ការសៀបាះជិ�រ �សៀ� ត៌�ប់ន ់ក់ណ្ណាដ ល័ ម្រាប់សៀទ្យា�
អ�ស្រ្តសាត លី័ សៀ�យ�ម័ម្រាគឺចិំត៌តសៀ�ថំ្នាក់ទ់្យាី 10 និ�ទី្យា 11។ សៀ�ថំ្នាក់ទ់្យាី 12 �ិ�សម្រាត៌ូវត៌ម្រាើូវឲ្យយចំ�ល័រើួការសៀបាះជិ�រ � “ប់�ណិន�ិក់ា” សៀ�សៀល័�សៀកាះ Phillip 
សៀ�សៀដ្ឋ�ើឆំ្នាំ��ិក់ា។ 

សកូមមភាព័ប់ន្ថែែាមទៅលេើកូមមវិធីុសិកូាសា
មានឱកា�ជាសៀម្រាចំ�នដែដ្ឋល័�ិ�សអនតរជាតិ៌អាចំចំ�ល័រើួក់ំ���ក់ើមភាព័នានាជាើយួ�ិ�សអនតរជាតិ៌ដ្ឋនៃទ្យាសៀទ្យាៀត៌ ម្រាព័ើទាំ�� សាថ ប់ន័ �ិ�សទាំ��ើ� ល័ ។ 
�ក់ើមភាព័ និ�ម្រាក់ុើដែប់ប់សៀនាះ រើួមាន៖ ម្រាក់ុើចំសៀម្រាើៀ�ជាព័ួក់រប់�់�ិ�សអនតរជាតិ៌ ក់ីឡាសៀ�ក់ំ�� ក់ើមវ�ិី�ិក់ា  ម្រាព័ើ ទាំ�� កី់ឡា ជាម្រាក់ុើ ការ�ិក់ា
ត៌ស្រ្តនតី ម្រាក់ុើ�ដែើដ��ិល័ីៈ ដ្ឋ�ចំជាការផលិ័ត៌ និ�មាន�ក់ើមភាព័ប់ដែនថើសៀផស�សៀទ្យាៀត៌។



សៀ�ៀវសៀ�ព័ត័៌ម៌ាន�ម្រាមាប់�ិ់�សអនតរជាតិ៌ | 27 26 វទិ្យាាល័័យម្រាបាយថឹឹន (BRIGHTON SECONDARY COLLEGE) CRICOS 00861K

សៀាចកូដុសរសៀើរ

MASAYA SHAKINO

មកូព័ុប្រាទេាសជ្ប់ែ�ន កូំព័�ងសិកូាសាពាណ្តុះិជ្ជកូមម ម�ខជ្ំនាញគ្គណ្តុះន្លឿាយាយ នៅសាកូលវិទូាយាល័យស�ុដនុ
“ក់ំ��   នាើជា�ិ�សអនតរជាត៌ិើយួរ�ប់ ខិំ� �សៀជិឿថ្នា ភាព័�នរ់�ឹមា� មាននយ័ថ្នា ជាការ�៊�ម្រាទាំ� និ�ជិ�នះប់ញ្ហាា ម្រាប់  ឈ ើ នៃនការ�ថិត៌ សៀ�
ឆ្នាំា យព័ីមាត៌�ម្រាប់សៀទ្យា�រប់�់អំក់ សៀ�យ�ម្រាើប់ខិួួនសៀ�នឹ�ភាព័ខិ��ដែប់ួក់�ំដែផំក់វប់ី�ើ ៌និ�អភិវិឌ្ឍឍដែក់ល័ើអ ប់�ណិន ម្រាបាម្រា�័ យ 
ទាំក់ទ់្យា�ជាភាសាអ�ស់ៀគឺួ�។ តាើរយៈក់ើមវ�ិី�ិក់ារប់�់ខិួួន និ�ឱកា�ភាព័ជាអំក់ដឹ្ឋក់នា�រប់�់�ិ�ស វទិ្យាាល័័យ
ម្រាបាយថឹឹន (Brighton Secondary College) ជិួយខិំ� �ក់ំ��ការប់សៀ�ើ�នជិ�សៀនឿទ្យា�ក់ចិំត៌តសៀល័� ខិួួនឯ� ប់សៀ�ើ�ត៌ទ្យា�នាក់ទ់្យា�ន�
ជិិត៌�ំិទ្យាធជាើយួើតិ៌តភិក់តិ និ� អភិវិឌ្ឍឍ ទ្យា�សនៈ �ក់ល័ រប់�់ ខិំ� �។ ប់�ណិនភាសាជិប់ា�ន បារា�� និ�អ�ស់ៀគឺួ�រប់�់ខិំ� � និ�ការ
ប់ញូ្ចូប់ ់ការ�ិក់ា ថំ្នាក់ទ់្យាី 12  សៀ�ឆំ្នាំ� 2020 បាន សៀប់�ក់ ចំ�ហ ព័ិភិព័សៀលាក់ ថឹមីទាំ��ើ�ល័�ម្រាមាប់ខ់ិំ� �។ នាសៀព័ល័ប់ចំូ�ប់ីនំ ខិំ� �ក់�ព័��
�ិក់ាថំ្នាក់ប់់រញិ្ហាា ប់ម្រាត៌�ណិជិាក់ើម ើ�ខិជិ�នាញគឺណសៀនយយ វជិាា ជិីវៈ សៀ�ឯសាក់ល័វទិ្យាាល័័យ��ីដ្ឋនី និ���ឹើឹថ្នាខិំ� �នឹ� អា ចំ
ចំ�ល័ប់សៀម្រាើ� ការងារ ជាគឺណសៀនយយក់រ ជាអំក់ការទ្យា�ត៌ ឬជាអំក់ប់ក់ដែម្រាប់ នាសៀព័ល័អនាគឺត៌ សៀ�សៀម្រាប់�ម្រាបា�់ ប់�ណិន ដែដ្ឋល័ខិំ� �ទ្យាទ្យាួ ល័
បានតាើរយៈប់ទ្យាពិ័សៀសា�នស៍ៀ�វទិ្យាាល័័យ ម្រាបាយថឹឹន (Brighton Secondary College)។”

QUOC DUY (JOHN) NGUYEN

មកូព័ុប្រាទេាសវៀៀត៌ណ្តាម នាពេាលប់ចច�ប់ាបននកូំព័�ងហីឹកូហាត៌់ការងារជាមួយនឹងការ ត្រៀាៀមខេ�នចូល សិកូាសានៅសាកូល
វិទូាយាល័យ រូូឆេាសទ័រ (THE UNIVERSITY OF ROCHESTER) នៅសហរដឋអាមេារិកូ 
“ខិំ� �សៀ�ើ�ដ្ឋ�សៀណ� រើក់ម្រាប់សៀទ្យា�អ�ស្រ្តសាត លី័ សៀដ្ឋ�ើីដីែ�ើ�រក់ប់ទ្យាពិ័សៀសា�នដ៍ែផំក់អប់រ់ �ដែដ្ឋល័មានល័ក់ខណៈសៀព័ញសៀល័ញដែដ្ឋល័មាន
ល័ក់ខណៈ ម្រាប់ក់ួត៌ ម្រាប់ដែជិ� និ�ទ្យា�ល័�ទ្យា�លាយ។ �ិ�សអនតរជាត៌ិភាគឺសៀម្រាចំ�នប់�ផ�ត៌យល់័ដ្ឋឹ�ថ្នា សៀជាគឺជិយ័អាចំ នឹ��សៀម្រាើចំសៀ�
បាន តាើរយៈចំិត៌តទ្យា�លាយ ទ្យាឹក់ចិំត៌តសៀមាះើ�ត៌ និ�ម្រាក់ើ�ីល័�ើន៌ៃនការខិិត៌ខិ�ម្រាបឹ់�ដែម្រាប់�។ ប់�ណ�ម្រាបាថំ្នាអភិវិឌ្ឍឍប់�ណិន
ភាសាអ�ស់ៀគឺួ� ចិំត៌តទ្យា�ល័�ទ្យា�លាយសៀដ្ឋ�ើីដីែ�ើ�យល់័ ព័ី ភាព័ខិ��ដែប់ួក់�ំ ដែផំក់វប់ី � ើ ៌ សៀដ្ឋ�ើី ីប់សៀ�ើ�ត៌  ើតិ៌តភាព័ សៀដ្ឋ�ើី�ីម្រាើប់ខិួួន
សៀ�នឹ� ការសំាក់ស់ៀ�ជាើយួម្រាគឺួសារអ�ស្រ្តសាត លី័ ដែដ្ឋល័សៀរៀប់ចំ�សៀ� យ សា លា    សៀរៀន និ�ការខិិត៌ខិ� ម្រាបឹ់�ដែម្រាប់��ិក់ាសៀរៀន��ម្រាត៌
សៀដ្ឋ�ើី ីប់�សៀព័ញតាើការសៀប់ដជំាចិំត៌តដែផំក់�ិក់ារប់�់សៀយ��។ ខិំ� �ើនិអាចំគិឺត៌ម្រាបាថំ្នាចំ�ប់ានប់ទ្យាពិ័សៀសា�ន ៍និ�ការ��ម្រាទ្យាក់ំ��
ការ�សៀម្រាើចំសៀ�ល័សៀ� រប់�់ខិំ� � ដែដ្ឋល័ល័អ ម្រាប់សៀ��រជា�សៀនះ សៀនាះសៀ��យ។ ��ើអរគឺ�ណវទិ្យាាល័័យម្រាបាយថឹឹន (Brighton 

Secondary College)។ ឥ��វសៀនះខិំ� �ក់�ព័��ប់�សៀព័ញការងារជាអំក់ហើឹក់ហាត៌ក់ារងារក់ំ��រយៈសៀព័ល័�ម្រាមាក់រប់�់ខិំ� � 
និ�រ �ពឹ័�ថ្នាខិំ� �នឹ� អា ចំ ចំ�ល័ �ិក់ា សៀ� សាក់ល័វទិ្យាាល័័យរ ា�សៀ��ទ័រ (The University of Rochester) សៀ��ហរដ្ឋឋ
អាសៀើរកិ់សៀ�ចំ��ឆំ្នាំ�សៀនះ។ ខិំ� ���ឹើឹថ្នានឹ�ទ្យាទ្យាួល័បានអាជីិព័ការងារដ្ឋស៏ៀជាគឺជិយ័ក់ំ��វ�័ិយសៀ�ដ្ឋឋកិ់ចំូមាម្រាត៌សាស្រ្ត�ត       
(eco no m  et   rics) និ�ហិរញ្ចូា វត៌ថ� នា សៀព័ល័ អនាគឺត៌។”

ANDIA LATIFI MEYBOD 

មកូព័ុប្រាទេាសអ៊�រូង់ កូំព័�ងសិកូាសាសិលាប�នៅសាកូលវិទូាយាល័យម៉ែាលប់៊ន (MELBOURNE UNIVERSITY)

“ក់ំ��នាើ ជា�ិ�សអនតរជាតិ៌ើយួរ�ប់ ខិំ� �ដែចំក់រ �ដែល័ក់អត៌ថម្រាប់សៀយ៉ាជិនវ៍ជិិាមាននៃនភាព័ចំម្រាើុះ  និ�ភាព័ខិ��ដែប់ួក់�ំជាើយួ អំក់ ដ្ឋ នៃទ្យា 
ទាំ��ក់ំ��ក់ម្រាើតិ៌ជាត៌ិនិ�អនតរជាតិ៌”

CHUN (BELLA) JIANG

មកូព័ុប្រាទេាសចិន កូំព័�ងសិកូាសាគ្គណ្តុះន្លឿាយាយនៅសាកូលវិទូាយាល័យមែូណ្តាស់
“ខិំ� �គឺឺជាអន�ម្រាប់ធាន�ិ�សអនតរជាតិ៌ និ�ជាអំក់ត៌�ណ្ណា�ម្រាក់ុើម្រាបឹ់ក់ាត៌�ណ្ណា��ិ�ស។ ត៌ួនាទ្យាីរប់�់ខិំ� � ត៌ម្រាើូវឲ្យយខិំ� �ចំ�ល័រើួ
ក់ិចំូម្រាប់ជិ��ជាសៀម្រាចំ�ន ពិ័ភាក់ាប់ញ្ហាា នានា  និ�ដែចំក់រ �ដែល័ក់ គឺ�និត៌ និ�ទ្យា�សនៈរប់�់ �ិ�ស អនតរជាតិ៌ សៀ�ក់ំ��សាលាសៀរៀនរប់�់ ខិំ� � ។ 
វទិ្យាាល័័យម្រាបាយថឹឹន (Brighton Secondary College) ផដល់័ឲ្យយខិំ� �ន�វឱកា�ជាសៀម្រាចំ�ន សៀដ្ឋ�ើីអីភិវិឌ្ឍឍប់�ណិនភាព័ ជា
អំក់ដឹ្ឋក់នា� រប់�់ខិំ� �។”

MING THAO NHU (SUE) DUONG

មកូព័ុប្រាទេាសវៀៀត៌ណ្តាម កូំព័�ងសិកូាសាជ្ំនាញរចនាឧសាសាហកូមម នៅសាកូលវិទូាយាល័យ មែូណ្តាស់
“សៀ�វទិ្យាាល័័យម្រាបាយថឹឹន (Brighton Secondary College) ខិំ� �ទ្យាទ្យាួល័បានសៀ�រភីាព័ សៀ�ើ�ជាខិួួនឯ� និ�ជាើន��ស
ល័អ            ប់�ផ�ត៌តាើដែដ្ឋល័អាចំសៀ�ើ�សៀ�បាន។ ការទ្យាទ្យាួល័បាន�នរងាើ ន ់“ការរចំនាល័អប់�ផ�ត៌” ម្រាប់ចាំ�រដ្ឋឋ  វកី់ត៌� សៀរៀ �ម្រាមាប់ឧ់ប់ក់រណ៍
ក់ឹប់ម្រាក់��ដែដ្ឋល័ការ�រប់រសិាថ នរប់�់ខិំ� �  និ�ការឈះំ�នរងាើ ន�ិ់�សអនតរជាត៌ិ��  ៗ  ចំ�នួ ន ពី័រ �ម្រាមាប់�់ើទិ្យាធផល័�ិល័ីៈ 
និ�ភាព័ជាអំក់ដឹ្ឋក់នា�រប់�់�ិ�ស នឹ� កួាយ ជា ការចំ�ចាំ� ដែដ្ឋល័ើនិអាចំប់�សៀភិួចំបានជាសៀរៀ�រហ�ត៌។”

ការអប់អរជោគ្គជ្័យ
សៀ�សៀរៀ�រាល់័ឆំ្នាំ�នីើយួៗ នាយក់�ឋ នអប់រ់ � អសៀញ្ចូា �ញសាលាសៀរៀនទាំ��ឡាយ សៀម្រាជិ��តា�� �ិ�សអនតរជាតិ៌ដែដ្ឋល័ �សៀម្រាើចំ បាន ល័ទ្យាធផល័ �ិក់ាសៀល័ ចំសៀធួា
ដែដ្ឋល័ប់សៀ�ើ�ត៌ សំានៃដ្ឋ�ិល័ីៈ ល័អឥត៌សៀ�ូះ ដែដ្ឋល័ប់ងាា ញ ភាព័ជាអំក់ដឹ្ឋក់នា� សៀល័ចំសៀធួាសៀ�ក់ំ�� សាលា រប់�់ ព័ួក់សៀគឺ ដែដ្ឋល័��ម្រាទ្យាកិ់ចំូការ�ហគឺើ ៍ើ�ល័ �ឋ  ន 
ឬដែដ្ឋល័បានចំ�ល័រើួក់ំ��ក់ើមវ�ិីក់ីឡាក់ំ��ក់ម្រាើតិ៌ ខិ័�់។ សៀយ��ពិ័ត៌ជាមាន��ណ្ណា�យ៉ាា ��ួ��សៀ�យ�ិ�សរប់�់សៀយ��ើយួចំ�នួនម្រាត៌ូវបានសៀម្រាជិ�� តា� �
�ម្រាមាប់�់នរងាើ នទ់ាំ��សៀនះ។

2022
KALOK (ANDY) UN �នរងាើ ន�់ម្រាមាប់�ិ់ល័ីៈរ�ប់ភាព័ ថំ្នាក់ទ់្យាី 11

2021
MASAYA SHAKINO �នរងាើ នភ់ាព័�ន ់និ�នវាន�វត៌តន ៍ថំ្នាក់ទ់្យាី 12

QUOC DUY (JOHN) NGUYEN �នរងាើ នភ់ាព័ជាអំក់ដឹ្ឋក់នា��ិ�ស ថំ្នាក់ទ់្យាី 12

2020
LINH GIAN (JOANNA) NGUYEN ការចំ�ល័រើួជាើយួ �ហគឺើន ៍ថំ្នាក់ទ់្យាី 12

QUOC DUY (JOHN) NGUYEN �នរងាើ នឧ់ត៌ដើភាព័�ិក់ា�ក់ល័ ថំ្នាក់ទ់្យាី 11

2019
LINH GIAN (JOANNA) NGUYEN ការចំ�ល័រើួជាើយួ �ហគឺើន ៍ថំ្នាក់ទ់្យាី 12

QUOC DUY (JOHN) NGUYEN ការចំ�ល័រើួជាើយួ �ហគឺើន ៍ថំ្នាក់ទ់្យាី 11

2018
ANDIA LATIFI MEYBOD ភាព័ជាព័ល័រដ្ឋឋ�ក់ល័ ថំ្នាក់ទ់្យាី 12

WAI TSUN (IAN) LAM ភាព័ជាអំក់ដឹ្ឋក់នា��ិ�ស ថំ្នាក់ទ់្យាី 12

2017
ANDIA LATIFI MEYBOD ភាព័ជាព័ល័រដ្ឋឋ�ក់ល័ និ�សៀ�វា�ហគឺើន ៍ថំ្នាក់ទ់្យាី 11

MASUMI NOTO �ើទិ្យាធផល័កី់ឡា ថំ្នាក់ទ់្យាី 11

2016
SAYAKA KAMIO �ើទិ្យាធផល័�ិល័ីៈ ថំ្នាក់ទ់្យាី 12

2015
MING THAO NHU (SUE) DUONG �ើទិ្យាធផល័�ិក់ា ថំ្នាក់ទ់្យាី 12

ភាព័ជាអំក់ដឹ្ឋក់នា��ិ�ស ថំ្នាក់ទ់្យាី 12

�ើទិ្យាធផល័�ិល័ីៈ ថំ្នាក់ទ់្យាី 12

2014
JIANG (BELLA) CHUN ភាព័ជាអំក់ដឹ្ឋក់នា��ិ�ស ថំ្នាក់ទ់្យាី 12

2013
BUN HAGIWARA ការចំ�ល័រើួជាើយួ �ហគឺើន ៍ថំ្នាក់ទ់្យាី 12
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ព័័ត៌៌មាន និង

ការប្រាាាស្រ័ា័យទាកូ់ទូង
ម�នពេាលច��ឈ្មោះះា�
�ិ�សដែដ្ឋល័មានប់�ណ�ចំ�ះសៀ�ម ះចំ�ល័�ិក់ា និ�មាតាបិ់តារប់�់ព័ួក់សៀគឺ គួឺរចំ�ល័សៀ�កាន ់សៀគឺហទ្យា�ព័រ័ រប់�់សាលាសៀរៀន សៀដ្ឋ�ើី ីទ្យាទ្យាួល័ បានព័ត័៌ ៌មា ន
អ�ពី័សាលាសៀរៀនរប់�់សៀយ��។ ព័ត័៌ម៌ាន�ក់ព់័ន័ធនឹ�ល័ក់ខណៈវនិិចំ័យ័�ម្រាមាប់ក់ារចំ�ះសៀ�ម ះ ទី្យាតា��សាលាសៀរៀន ើ�ខិវជិាា �ិក់ា រ�ប់ថឹត៌ឯក់�ណ្ណាឋ  ន 
សាលា សៀរៀន រប់�់សៀយ�� និ�ក់ើមវ�ិីប់ដែនថើសៀល័�ក់ើមវ�ិី�ិក់ា អាចំរក់បាន សៀ�ទី្យាសៀនះ។

�ក់យ���ចំ�ល័�ិក់ាទាំ��អ�់ ម្រាត៌ូវប់�សៀព័ញតាើអនឡាញតាើរយៈសៀគឺហទ្យា�ព័រ័ រប់�់នាយក់�ឋ ន អប់រ់ �  និ� ប់ណដ� ះប់ណ្ណាដ ល័៖                   http://

www.study.vic.gov.au/en/Pages/default.aspx 

ក្រោាាយពេាលច��ឈ្មោះះា�
អ�ុម៉ែែាល
មាតាប់ិតាម្រាត៌ូវបានសាើ គឺើនឲ៍្យយសៀផំ�អ�ីដែើាល័ើក់អំក់ម្រាគឺប់ម់្រាគឺ��ិ�សអនតរជាត៌ិ  ឬ អំក់�ម្រាើប់�ម្រាើួល័ការសំាក់ស់ៀ�តាើផទះ �ក់ព់័ន័ធនឹ�ការម្រាព័ួយ បា រ  ើភ 
ឬ ��ណួរនានា ដែដ្ឋល័ព័ួក់សៀគឺអាចំនឹ�មាន។

ទូូរស័ព័ទ
ការសៀ�ទ្យា�រ�័ព័ទ ម្រាត៌ូវបាន សាើ គឺើនក៍់ំ��អ����សៀព័ល័នៃនសៀមាា �ប់�សៀព័ញការងារ ឬក់ំ��សាថ នភាព័ អា�នំ។

ប់ណ្តាាាញសងគម
មានក់ើមវ�ិី WeChat �ម្រាមាប់អ់ំក់សៀម្រាប់�ម្រាបា�់ក់ើមវ�ិីប់ណ្ណាដ ញ��ាើើយួសៀនះ សៀហ�យម្រាក់ុើ អំក់សៀម្រាប់�ម្រាបា�់ក់ើមវ�ិីសៀនះ នឹ� ម្រាត៌ូវ ប់សៀ�ើ�ត៌ សៀ���សៀដ្ឋ�ើីី
អន�ញ្ហាា ត៌ឲ្យយមានការផួ្ទា�់ប់ដ�រ ព័ត័៌ម៌ាននានារវា�មាតាប់ិតា។

ក់ើមវ�ិី�ិ�សអនតរជាតិ៌ មានទ្យា�ព័រ័សៀហើ�ប់៊�ក់ើយួដែដ្ឋល័អន�ញ្ហាា ត៌ ឲ្យយមានការដែចំ                        ក់រ �ដែល័ក់ ព័ត័៌ម៌ាន  និ� ផសព័ើផាយ សៀរឿ�រាា វ សៀជាគឺជិយ័ រប់�់�ិ�ស។

កូមមវិធីុគ្រាប់់គ្រាងសាលារើៀន

 (COMPASS SCHOOL MANAGER)

សៀនះគឺឺជាវ�ិីសាស្រ្ត�តដែដ្ឋល័មានម្រាប់�ិទ្យាធភាព័ប់�ផ�ត៌ �ម្រាមាប់ម់ាតាប់ិតាក់ំ��ការតាើ�ន ម្រាត៌ួត៌ពិ័និត៌យវត៌តមាន�ិក់ា វឌ្ឍឍនភាព័�ិក់ា  និ�អាក់ប់ីកិ់រ ិយ៉ា  
រប់�់�ិ�ស។  ក់ើមវ�ិីសៀនះ អន�ញ្ហាា ត៌ឲ្យយមាតាបិ់តា �ិ�ស ម្រាគឺូ និ�ប់�គឺាលិ័ក់សៀផស�សៀទ្យាៀត៌រប់�់សាលាសៀរៀន ម្រាបាម្រា�័យទាំក់ទ់្យា�  និ� ជិួយ��ម្រាទ្យា ដ្ឋល់័
ការម្រាគឺប់ម់្រាគឺ�ការ�ិក់ារប់�់�ិ�ស។ សៀគឺអាចំចំ�ល័សៀម្រាប់�ម្រាបា�់ក់ើមវ�ិី Compass សៀ�យសៀម្រាប់�ម្រាបា�់ព័ត័៌ម៌ានចំ�ះសៀ�ម ះចំ�ល័ តាើរយៈក់ើមវ�ិី ដែ�ើ�រ
ក់សៀគឺហទ្យា�ព័រ័ ណ្ណា ើយួ ដ្ឋ�ចំជា ក់ើមវ�ិី Google Chrome និ� Safari ម្រាព័ើទាំ��តាើរយៈក់ើមវ�ិី Compass �ម្រាមាប់ទ់្យា�រ�័ ព័ទ Apple និ� 
Android។ ប់�គឺាលិ័ក់ �ិ�ស និ�មាតាប់ិតា មានទ្យា�ព័រ័សៀវប់ផ្ទាទ ល់័ខិួួន ដែដ្ឋល័មាន ការចំ�ល័សៀម្រាប់�ម្រាបា�់ សៀផស��ំ  និ�មានើ�ខិងារ ពិ័សៀ���ក់ព់័ន័ធនឹ�
ម្រាកុ់ើនីើយួៗ។

ើ�ខិងារ ពិ័សៀ�� រើួមាន៖

• ម្រាប់ព័ន័ធផដល់័ព័ត័៌ម៌ានដែដ្ឋល័សៀ�ើ�ឲ្យយ�ហគឺើនស៍ាលាសៀរៀនអាចំទ្យាទ្យាួល័បាន ព័ត័៌ម៌ានថឹមីៗ  ���ន់ៗ  ម្រាពឹ័ត៌តិការណ៍  និ��ក់ើមភាព័ ម្រាប់ចាំ�នៃថឹា ជាប់់
ជាម្រាប់ចាំ�។

• កាល័វភិាគឺ�ម្រាមាប់�ិ់�សសៀ�អនឡាញ

• ទ្យាិនំនយ័វត៌តមាន 

• ការចំ�ល័សៀ�កានឯ់ក់សាររប់�់សាលាសៀរៀន

• ការចំ�ល័សៀ�កានវ់ឌ្ឍឍនភាព័រប់�់�ិ�ស និ�របាយការណ៍ម្រាប់ចាំ��មា�

• ការ�ម្រាើប់�ម្រាើួល័ការម្រាបាម្រា�័យទាំក់ទ់្យា�រវា�មាតាបិ់តា និ�ប់�គឺាលិ័ក់សាលាសៀរៀន

• មាតាប់ិតាអាចំពិ័និត៌យសៀើ�ល័ឯក់សារ ដែដ្ឋល័ប់ងាា ញក់ិចំូការផទះដែដ្ឋល័ម្រាត៌ូវបានម្រាប់គឺល់័ជិ�ន 

• ម្រាប់តិ៌ទ្យាិនម្រាពឹ័ត៌តិការណ៍

• ការប់�ម់្រាបាក់ត់ាើអនឡាញ និ�ទ្យាម្រាើ�លិ់័ខិិត៌ប់ញ្ហាា ក់ក់ារយល់័ម្រាព័ើ

• ការជិួយ��ម្រាទ្យាសៀ�យផ្ទាទ ល់័តាើអនឡាញសៀ�យក់ើមវ�ិី Compass (ម្រាក់ុើការងារ ប់សៀចំូក់វទិ្យាាព័ត័៌ម៌ានរប់�់សាលាសៀរៀនក់ ៏ផដល់័ ជិ�នួយ��ម្រាទ្យា
ផ�ដែដ្ឋរ)

• ការម្រាគឺប់ម់្រាគឺ�អាក់ប់ីកិ់រយិ៉ា  និ���ខិ� មាល័ភាព័

មាតាបិ់តាអាចំចំ�ល័សៀ�កានក់់ើមវ�ិី Compass តាើរយៈត៌�ណភាា ប់ ់https://brightonsc-vic.compass.education/

សៀ�សៀម្រាកាយសៀព័ល័ចំ�ះសៀ�ម ះភួាើ និ�សៀ�សៀម្រាកាយសៀព័ល័សៀ�ើ�ការដែណនា��ិ�សឲ្យយសាា ល់័សាលាសៀរៀន មាតាបិ់តារប់�់�ិ�សថឹមី នឹ� ម្រាត៌ូវ ផដល់័ជិ�នន�វ
សៀ�ម ះសៀម្រាប់�ម្រាបា�់ និ��ក់យ�មាា ត៌។់

ព័ត័៌ម៌ាន�ដីព័ី “រសៀប់ៀប់ចំ�ល័សៀម្រាប់�ម្រាបា�់ក់ើមវ�ិីម្រាគឺប់ម់្រាគឺ�សាលាសៀរៀន Compass” ដែដ្ឋល័ម្រាត៌ូវបានប់ក់ដែម្រាប់ នឹ�ម្រាត៌ូវផដល់័ ជិ�ន តាើ ការ សៀ�ំ����។
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ការផ្តដល់ការសាាាកូ់នៅ
សម្រាាាប់់សិសាសប់រទេាស
តាើការត៌ម្រាើូវរប់�់ដែផំក់អប់រ់ �អនតរជាតិ៌នៃននាយក់�ឋ នអប់រ់ � មានជិសៀម្រាើ��សំាក់ស់ៀ� ចំ�នួនប់នួ �ម្រាមាប់�ិ់�សអនតរជាត៌ិ ដ្ឋ�ចំ��សៀម្រាកាើ៖

• ជិសៀម្រាើ��ទ្យាី 1 គឺឺសំាក់ស់ៀ�ជាើយួមាតាប់ិតា

• ជិសៀម្រាើ��ទ្យាី 2 គឺឺសំាក់ស់ៀ�ជាើយួសាចំញ់ាតិ៌ ដែដ្ឋល័ម្រាត៌ូវបានឯក់ភាព័យល់័ម្រាព័ើ

• ជិសៀម្រាើ��ទ្យាី  3 គឺឺសំាក់ស់ៀ�ជាើយួើតិ៌តភិក់ដិម្រាគឺួសារដែដ្ឋល័ម្រាត៌ូវបានឯក់ភាព័យល់័ម្រាព័ើ

• ជិសៀម្រាើ��ទ្យាី 4 គឺឺសំាក់ស់ៀ�តាើផទះដែដ្ឋល័សៀរៀប់ចំ�សៀ�យសាលាសៀរៀន

សៀដ្ឋ�ើី�ី�វត៌ថិភាព័និ�សៀព័ល័សៀវលាសៀ�ើ�ដ្ឋ�សៀណ� រ�ើម្រា�ប់ �ិ�សទាំ��អ�់ចាំ�បាចំម់្រាត៌ូវសំាក់ស់ៀ� ក់ំ��ត៌�ប់នន់ៃនសាលាសៀរៀនរប់�់សៀយ�� ដែដ្ឋល័ចំ�ណ្ណាយសៀព័  ល័
សៀ�ើ�ដ្ឋ�សៀណ� រអ�់ម្រាប់ដែហល័ 20 សៀ� 40  នាទី្យា តាើរថឹសៀភិួ�� រថឹអគឺាិ�នីរត៌ស់ៀល័�ផួ�វដែដ្ឋក់ រថឹយនតម្រាក់ុ� ក់� ់ឬ សៀ�យ សៀថឹម�រសៀជិ��។

សម្រាាាប់់ជ្ម្រើាើសទូុ 4 
ជ្ំនួយគំាំទ្រានៅពេាលមកូដល់អាកាសយានដ្ឋាាាន
�ិ�សដែដ្ឋល័សៀម្រាជិ��សៀរ ��យក់ជិសៀម្រាើ��ទ្យាី 4 នឹ�ម្រាត៌ូវទ្យាទ្យាួល័សៀ�យត៌�ណ្ណា�រប់�់សាលាសៀរៀន សៀ�សៀព័ល័ើក់ដ្ឋល់័សៀ�ឯអាកា�យ៉ាន�ឋ ន  សៀហ�យព័ួក់សៀគឺ
នឹ�ម្រាត៌ូវជិ�នសៀ�សំាក់ស់ៀ�តាើ ផទះ។ ម្រាគឺួសារដែដ្ឋល័ផដល់័ការសំាក់ស់ៀ�តាើផទះ នឹ�ផដល់័ជិ�នួយក់ំ��កិ់ចំូដ្ឋ�សៀណ� រការដែណនា�ដ្ឋល់័�ិ�ស។ ការដែណនា�សៀនះ  
រើួមាន ការ ប់ងាា ញអ�ពី័រសៀប់ៀប់សៀ�ើ�ដ្ឋ�សៀណ� រើក់កានស់ាលាសៀរៀន រសៀប់ៀប់សៀម្រាប់�ម្រាបា�់គឺើនាគឺើនស៍ាធារណៈ រសៀប់ៀប់ដែ�ើ�រក់ហា�ទ្យា�និញ និ�ផារទ្យា�សៀន� ប់ 
សៀ�ក់ំ��ើ�ល័�ឋ ន ទី្យាតា��ប់ណ្ណាា ល័័យ  និ� រសៀប់ៀប់ដែ�ើ�រក់ ទី្យាក់ដែនួ� គឺួរឲ្យយ ចាំប់ ់អារើមណ៍  សៀ�ក់ំ��ើ�ល័�ឋ ន។

ការសាាាកូ់នៅតាំមផ្តទ�
�ម្រាមាប់ជ់ិសៀម្រាើ��ទ្យាី 4 សៀ�ល័គឺឺការសំាក់ស់ៀ�តាើផទះ ��សៀណ� ���សំាក់ស់ៀ�តាើផទះគឺឺ ចាំ�បាចំម់្រាត៌ូវ ប់ងាា ញឲ្យយបានម្រាតឹ៌ើម្រាត៌ូវក់ំ�� អ����  សៀព័ល័នៃនកិ់ចំូ
ដ្ឋ�សៀណ� រការ�ក់�់ក់យ���ចំ�ល័សៀរៀន។ ការអន�វត៌តដែប់ប់សៀនះ នឹ�អន�ញ្ហាា ត៌ឲ្យយអំក់�ម្រាើប់�ម្រាើួល័ការសំាក់ស់ៀ�តាើផទះ អាចំសៀរៀប់ចំ� ការសំាក់ស់ៀ�តាើផទះ
ដែដ្ឋល័�័ក់តិ�ើ ប់�ផ�ត៌សៀ�នឹ���ណ� ើព័ររប់�់�ិ�ស។

ជិសៀម្រាើ��ទ្យាី 4 ការសំាក់ស់ៀ�តាើផទះ រើួប់ញូ្ចូ� ល័ការផដល់័ជិ�នន�វ៖

• ប់នទប់ស់ៀគឺ�ផ្ទាទ ល់័ខិួួន�ម្រាមាប់�ិ់�ស

• អាហារប់ីសៀព័ល័ក់ំ��ើយួនៃថឹា

• ការសៀម្រាប់�ម្រាបា�់   អ�ីន�ឺណិត៌ 

• ការសៀបាក់�សៀើួៀក់ប់��ក់ស់ៀរៀ�រាល់័�បាដ ហ៍ 

��ើក់ត៌�់មាា ល់័ថ្នា ត៌�ណ្ណា�រប់�់សាលាសៀរៀននឹ�សៀ�ើ�ទ្យា�សនកិ់ចំូសៀ�កានម់្រាគឺួសារ ដែដ្ឋល័ផដល់័ការសំាក់ស់ៀ�តាើផទះទាំ��អ�់ យ៉ាា �សៀហាចំណ្ណា�់ព័ីរ
ដ្ឋ�កំ់��ើយួឆំ្នាំ�។ ម្រាគឺួសារដែដ្ឋល័ផដល់័ការសំាក់ស់ៀ�តាើផទះ ក់ម៏្រាត៌ូវត៌ម្រាើូវឲ្យយផដល់័ព័ត័៌ម៌ានថឹមីប់�ផ�ត៌�ដីព័ី “ការម្រាត៌ួត៌ពិ័និត៌យ ការប់�សៀព័ញ ការងារ ជាើយួ
ក់�មារ” ជាសៀរៀ�រាល់័ឆំ្នាំ�។
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ការដ្ឋាកូ់ពាកូាយស�ំ និង   
ការច��ឈ្មោះះា�
�ក់យ���ទាំ��អ�់�ម្រាមាប់�ិ់�សប់រសៀទ្យា� ម្រាត៌ូវប់�សៀព័ញតាើអនឡាញ តាើរយៈសៀគឺហទ្យា�ព័រ័ រប់�់នាយក់�ឋ នអប់រ់ �។ សៀយ����ណ� ើព័រឲ្យយ�ក់�់ក់យ
���ចំ�ល័សៀរៀនទាំ��អ�់ក់ំ��រយៈសៀព័ល័ 6 សៀ� 9 ដែខិ  ើ�នសៀព័ល័ ចំ�ល័សៀរៀនដែដ្ឋល័ម្រាត៌ូវបានព័ាក់រទ្យា�ក់។ 

�ម្រាមាប់ព់័ត័៌ម៌ាន�ដីព័ីការ�ិក់ា និ�ការរ�់សៀ�ក់ំ��រដ្ឋឋវកី់ត៌�សៀរៀ កាល័វភិាគឺ ប់�ន់ៃថឹួសាលាសៀរៀន ការធានារាា ប់រ់� ��ខិភាព័ �ម្រាមាប់ ់�ិ�សប់រសៀទ្យា� 
�នរងាើ ន ់ និ�ម្រាពឹ័ត៌តិការណ៍ សៀរឿ�រាា វសៀជាគឺជិយ័ និ�ព័ត័៌ម៌ានល័ើអតិ៌អ�ពី័រសៀប់ៀប់�ក់�់ក់យ��� ��ើចំ�ល័ សៀ� កាន៖់ www.study.vic.gov.au  

�ម្រាមាប់ក់ារ�ិក់ា �ិ�ស ទាំ��ឡាយចាំ�បាចំម់្រាត៌ូវទ្យាទ្យាួល័បានពិ័នទ�ើ�យើ ចំ�នួន 80%  ឬសៀម្រាចំ�នជា�សៀនះ �ម្រាមាប់ើ់�ខិវជិាា  ទាំ�� អ�់  ដែដ្ឋល័ម្រាត៌ូវបាន
�ិក់ាចំប់ក់់ំ��រយៈសៀព័ល័ ពី័រឆំ្នាំ� ក់នួ�សៀ� សៀដ្ឋ�ើីទី្យាទ្យាួល័បានការពិ័ចាំរណ្ណា ឲ្យយចំ�ះសៀ�ម ះចំ�ល័�ិក់ា ក់ំ�� សាលាសៀរៀន  រប់�់សៀយ��។ 

សៀយ��ក់�៏�ណ� ើព័រឲ្យយសៀម្រាប់�ម្រាបា�់ទ្យាីភំាក់ង់ារ “សៀ�ក់ំ��ម្រាប់សៀទ្យា�” ដែដ្ឋល័មានការយក់ចិំត៌ត ទ្យា�ក់�ក់ខ់ិ័�់ សៀដ្ឋ�ើីជីិួយ��ម្រាទ្យា ដ្ឋល់័ ក់ិចំូដ្ឋ�សៀណ� ការ �ក់ ់�ក់យ
���ចំ�ល័សៀរៀន។ �ម្រាមាប់�ិ់�សើក់ពី័ម្រាប់សៀទ្យា�ើយួចំ�នួន នាយក់�ឋ នអប់រ់ �  និ�ប់ណដ� ះប់ណ្ណាដ ល័ ត៌ម្រាើូវឲ្យយសៀ�ើ�ការប់ក់ដែម្រាប់  និ� ប់ញ្ហាា ក់ ់ម្រាពឹ័ត៌តិប់ម្រាត៌ ពិ័នទ� ។

STUDY.VIC WEBSITE: www.study.vic.gov.au 
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ជ្ួប់ជាមួយប់�គ្គគលិកូរប់ស់យើើង

េល័ាក RICHARD MINACK
នាយក

លោកស្រី�� LEE ANGELIDIS
នាយករង 

លោកូស្រ័ាុ KAYE SENTRY
នាយក់រ� 

លោកស្រី�� LEISA HIGGINS
នាយក់រ�

លោកូស្រ័ាុ JESSICA LUONG
អំក់�ម្រាើប់�ម្រាើួល័ការសំាក់ស់ៀ�តាើផទះ

េលោកូ GARY AGG
អំក់ម្រាគឺប់ម់្រាគឺ��ិ�សអនតរជាតិ៌ 
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អាសយដ្ឋាាាន – 120 Marriage Road, Brighton East VIC 3187

ទូូរស័ព័ទ  – 03 9592 7488

អុ�ម៉ែែាល – brighton.sc@education.vic.gov.au

គេាហទូំព័័រ – www.brightonsc.vic.edu.au 

ឈ្មោះះា�  និង លេាខកូូដ រប់ស់ អនកូផ្តតល់សៀាវា  CRICOS៖ នាយកូដ្ឋាាាន អប់់រំ  និង
ប់ណ្តុះះ�� ប់ណ្តាាាល  0086IK

STUDY.VIC – www.study.vic.gov.au/en/Pages/default.aspx
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SECONDARY COLLEGE


